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УВОД 
Омладинска политика подразумева све мере и aктивности које су усмерене на побољшање положаја младих, које полазе од 
потреба младих, а које спроводе различити актери омладинске политике, односно државни органи, установе и удружења.  
 
Новембра 2009.године донета је Европска Стратегија за младе која представља темељ европске омладинске политике, 
односно правни оквир за побољшање услова живота младих у свим земљама Европске Уније.  
 
У Републици Србији, oву политику дефинише Влада у сарадњи са актерима омладинске политике и младима, одређујући 
положај и улогу младих особа у друштву, као и одговорности јавних институција и друштва према младима. 
 
Области у којима се обављају омладинске aктивности, дефинисане су општим/стратешким циљевима Националне стратегије 
за младе за период од 2015. до 2025. године коју је Влада донела у фебруару 2015. године („Службени гласник РСˮ, број 
22/15). Национална стратегија за младе је документ којим су утврђени основни принципи, правци и очекивани резултати 
деловања свих субјеката омладинске политике ради постизања општих и специфичних циљева у свим областима од 
интереса за младе. Поменута стратегија је документ који је настао на основу потреба и очекивања младих, специфичности 
Републике Србије, препорука из евалуације претходне стратегије и прегледа омладинске политике Савета Европе.  
 
Основни циљ Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године је системско унапређивање положаја 
младих у друштву. У њој се посебно истиче да је неопходно да друштво брине о остваривању бољег положаја младих, како 
зарад њихове сопствене добробити, тако и зарад добробити друштва. 
 
Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године дефинише девет стратешких циљева као жељених 
промењених стања када су у питању млади у областима од интереса за младе. Успешном реализацијом Националне 
стратегије за младе у наредних десет година унапредиће се: 

• Запошљивост и запосленост младих жена и мушкараца; 
• Квалитет и могућности за стицање квалификација и развој компетенција и иновативности младих; 
• Активно учешће младих  жена и мушкараца у друштву; 
• Здравље и благостање младих жена и мушкараца; 
• Услови за развијање безбедносне културе младих; 
• Подршка друштвеном укључивању младих из категорија у ризику од социјалне искључености; 
• Мобилност, обим међународне сарадње младих и подршка младим мигрантима; 
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• Систем информисања младих и знање о младима; 
• Коришћење и учешће младих у креирању културних садржаја. 

 
У августу 2015. године, донет је Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2017. 
године („Службени гласник РСˮ, број 70/15) у којем су прецизирани индикатори који прате степен реализације акивности, 
период реализације (потребно време за остваривање предвиђених циљева, резултата и aктивности), ниво реализације 
(републички, покрајински, локални), носиоци и учесници процеса реализације и дефинисана укупно потребна финансијска 
средства за реализацију. У том смислу, Акциони план се може посматрати као својеврсни пратећи документ јер су њиме 
утврђене aктивности које је потребно спровести у трогодишњем периоду у току важења Националне стратегије за младе. За 
сваки од специфичних циљева у Националној стратегији за младе утврђене су aктивности, очекивани резултати остваривања 
предложених aктивности и индикатори (квантитативни и квалитативни) на основу којих ће се пратити спровођење 
Националне стратегије за младе и мерити постигнути резултати. Свака од понуђених aктивности је прецизно утврђена у 
погледу рокова, финансирања и праћења реализације и евалуације.  
 
Националну стратегију за младе и пратећи Акциони план спроводи ресорно министарство, уз учешће органа надлежних 
за посебне области у омладинском сектору и свих других субјеката омладинске политике на националном, покрајинском 
и локалном нивоу. Основ за праћење спровођења aктивности и достизања планираних резултата и специфичних циљева 
јесте скуп индикатора који су утврђени на нивоу резултата сваког специфичног циља, као и на нивоу резултата сваке 
појединачне aктивности. Акциони план треба да помогне свим органима, организацијама, институцијама и појединцима и 
свим другим заинтересованим субјектима да реализују циљеве Националне стратегије за младе. У складу са тим, у 
Акционом плану су прецизно утврђене улоге, одговорности носилаца реализације, као и институционални механизми који 
треба да омогуће постизање жељених резултата и остваривање општих стратешких циљева Националне стратегије за младе. 
 
Успешно остваривања праћења остварености овог документа захтева укључивање свих партнера ‒ ресорних министарстава, 
институција, удружења, као и једног броја међународних организација. У складу са тим, Министарство омладине и спорта је 
у 2018. години иницирало прикупљање података  од министарстава која учествују у Радној групи за праћење и 
спровођење Националне стратегије за младе, Савету за младе, као и од јединица локалне самоуправе које имају 
отворене канцеларије за младе, од удружења која су током 2017. године добила финансијску подршку Министарства 
омладине и спорта, као и од међународних партнера са којима је сарађивано на имлементацији Националне стратегије 
за младе и Акционог плана, али и свих заинтересованих субјеката који су спроводили aктивности за младе и са младима. 
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Акциони план – конструкција и дистрибуција упитника од стране 

Министарства омладине и спорта (штампана форма, e-mail) 
 

Полазна основа за реализацију истраживања је Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе за период од 
2018. до 2020. године. 
Ради лакшег попуњавања упитника од стране носилаца/учесника, конструисани су појединачни упитници за сваког 
носиоца/учесника према појединачним активностима из Акционог плана. На тај начин је поједностављена и убрзана 
процедура попуњавања упитника.  
Сваки појединачни упитник је садржао уводни део са описом и подацима који се односе на: стратешки циљ, специфични 
циљ, очекивани резултат, активност, индикатор/е, период реализације и ниво спровођења активности (национални, 
покрајински, локални). 
 
Након уводног уследила су следећа питања за реализоване активнoсти, ослањајући се на Акциони план 2015-2017: 

• Специфичан циљ 
• Очекивани резултати 
• Активности које сте спровели у циљу имплементације остварења резултата 
• Индикатори/резултати/исходи 
• Ниво (локални, покрајински, национални) 
• Носилац/учесник на пројекту 
• Датум почетка реализације пројекта 
• Датум завршетка реализације пројекта 
• Буџетска средства 
• Остала средства 
• Извори осталих средстава 
• Напомена/додатни коментар 

 
Други део је попуњавање података за активности које су биле планиране, али нису реализоване. Питања су била следећа: 

• Специфичан циљ 
• Очекивани резултати 
• Активности које сте спровели у циљу имплементације остварења резултата 
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• Индикатори/резултати/исходи 
• Ниво (локални, покрајински, национални) 
• Носилац/учесник на пројекту 
• Предвиђени датум почетка пројкта 
• Предвиђени датум завршетка пројекта 
• Буџетска средства 
• Остала средства 
• Извори осталих средстава 
• Навести све релевантне разлоге нереализације  

 
Након одобрених упитника од стране Министарства омладине и спорта, представници агенције Нинамедија су даље 
дистрибуирали упитнике носиоцима/ учесницима у електронској форми путем електронске поште, уз детаљно упутство како 
треба да се попуњавају ћелије које су тражене. 

Основни циљ израде Извештаја је да се кроз евалуацију одговори на следеће задатке:  

•   Идентификација ефеката реализованих активности;  

•   Оцена нивоа реализације Акционог плана;  

•   Формулисање препорука за развој новог трогодишњег Акционог плана.  
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РЕАЛИЗОВАНE АКТИВНОСТИ – СВИ СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 

Анализа спроведених активности Акционог плана за реализацију Националне стратегије за младе за период 2018-2020. године има за 
циљ оцену постигнутих резултата током 2018-е године. Постигнути резултати су оцењени на основу података добијених анализом 
унапред дефинисаних индикатора који прате степен реализације стратешких и специфичних циљева АП НСМ. У анализи индикатора АП 
НСМ коришћени су подаци из истраживања положаја и потреба младих у Републици Србији за 2018. годину, подаци из извештаја 
Министарства омладине и спорта (МОС) и свих појединачних и обједињених извештаја достављених МОС од стране носилаца 
активности АП НСМ за 2018. годину.   
 
Табела 1, приказ реализованих активности током 2018-е године (по стратешким циљевима) 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
Број  реализованих 

активности 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1:  Унапређена запошљивост и запосленост младих жена и мушкараца 78 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2:  Унапређен квалитет и могућности за стицање квалификација и развој компетенција и иновативности младих 35 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3:  Унапређено активно учешће младих жена и мушкараца у друштву 89 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4:  Унапређено здравље и благостање младих жена и мушкараца 71 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5:  Унапређени услови за развијање безбедносне културе младих 39 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 6:  Унапређена подршка друштвеном укључивању младих из категорија у ризику од социјалне искључености 17 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 7:  Унапређена мобилност, обим међународне сарадње младих и подршка младим мигрантима 24 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 8:  Унапређен систем информисања младих и знање о младима 19 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 9:  Унапређено коришћење и учешће младих у креирању културних садржаја 38 

Укупно 410 

 
Као што се из одговарајуће табеле, приказане изнад може видети, највише активности реализовано је у оквиру стратешког циља 3 
„Унапређено активно учешће младих жена и мушкараца у друштву“ (89 активности); нешто мање у оквиру стратешког циља 1 
„Унапређена запошљивост и запосленост младих жена и мушкараца„ (78 активности) и стратешког циља 8 „Унапређен систем 
информисања младих и знање и младима“ (71 активност), док је најмање активности забележено у оквиру стратешког циља 6 (17 
активности). 
 
У табели која следи налази се приказ потрошених средстава неопходних за реализацију активности, разврстаних по стратешким 
циљевима. Подаци указују да је највише средстава из буџета Републике Србије потрошено у оквиру стратешког циља 1  „Унапређена 
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запошљивост и запосленост младих жена и мушкараца“, а најмање у оквиру стратешког циља 7 „Унапређена мобилност, обим 
међународне сарадње младих и подршка младим мигрантима. Ако говоримо о осталим средствима утошеним за реализацију пројеката 
односно активности, највише средства је било оквиру стратешког циља 1, а најмање у оквиру стратешког циља 8 „Унапређен систем 
информисања младих и знање и младима“, односно у оквиру стратешког циља  6 „Унапређена подршка друштвеном укључивању 
младих из категорија у ризику од социјалне искључености“ у којем није било средстава из других извора. 
 
У даљој анализи, односно у сваком делу посебно, биће приказани подаци о утрошеним новчаним средствима у оквиру сваког 
стратешког циља посебно (разврстано према специфичним циљевима). 
 
 
Табела 2, приказ утрошених новчаних средстава током 2018. године 

Стратешки циљ Буџетска средства (РСД) Остала средства (РСД) 

Стратешки циљ  1 584.928.915 218.162.950 

Стратешки циљ  2 54.838.637 2.588.610 

Стратешки циљ  3 52.461.890 4.462.160 

Стратешки циљ  4 424.672.904 12.898.412 

Стратешки циљ  5 43.758.842 6.659.600 

Стратешки циљ  6 13.640.579 0 

Стратешки циљ  7 3.595.614 336.960 

Стратешки циљ  8 73.336.093 150.000 

Стратешки циљ  9 163.011.783 3.490.200 

Укупно 1.414.245.257 248.748.892 
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ПРИКАЗ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ  ПО СТРАТЕШКИМ И 

СПЕЦИФИЧНИМ ЦИЉЕВИМА 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: УНАПРЕЂЕНА ЗАПОШЉИВОСТ И ЗАПОСЛЕНОСТ МЛАДИХ ЖЕНА И МУШКАРАЦА 

Као што се може видети Табеле 3 која следи, највише активности реализовано је у оквиру специфичног циља 1 „развијене услуге и 
механизми који подстичу запошљивост и запосленост младих...“ (34 активности), а најмање у оквиру специфичног циља 4 „развијен 
функционалан и одржив систем каријерног вођења и саветовања младих“ (2). Такође треба напоменути и да су остварени сви циљеви и 
спроведене све активности задате Акционим Планом. 

Табела 3, приказ реализованих активности у оквиру стратешког циља 1 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: Унапређена запошљивост и запосленост младих жена и мушкараца 
Број реализованих 

активности 

1.1. Развијене услуге и механизми који поспешују запошљивост и запосленост младих кроз међусекторску сарадњу 34 

1.2. Повећана усклађеност знања, вештина и компетенција које се стичу у процесу целоживотног учења са 
потребама тржишта рада 

26 

1.3. Омогућени подстицајни услови за развој предузетништва младих 16 

1.4. Развијен функционалан и одржив систем каријерног вођења и саветовања младих 2 

Укупно 78 

 

Дакле, као што се може видети из приложене табеле (Табела 3), у оквиру стратешког циља 1, реализовано је укупно 78 активности, и то: 

У оквиру специфичног циља 1 „Развијене услуге и механизми који поспешују запошљивост и запосленост младих кроз међусекторску 
сарадњу” реализоване су СВЕ предвиђене активности и остварени сви планирани резултати из Акционог плана (три очекивана 
резултата (3/3), 8 задатих активности (8/8), односно 34 активности укупно).  Главни носиоци активности били су: МОС и МРЗБСП. 
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У оквиру специфичног циља 2 „Повећана усклађеност знања, вештина и компетенција које се стичу у процесу целоживотног учења са 
потребама тржишта рада” релизоване су све планиране активности (три очекивана резултата (3/3), 5/6 очекиваних активности, 
реализовано кроз (укупно) 26 активности). Главни носиоци активности били су: МОС, МРЗБСП и МПНТР. 
 
У оквиру специфичног циља 3 „Омогућени подстицајни услови за развој предузетништва младих” реализовано је укупно 16 активности, 
и остварена 3 од 4 резултата задатих Акционим планом, односно 5/9 планираних активности.  
Главни носиоци активности били су: МОС, МРЗБСП и МПРИВ. 
 
У оквиру специфичног циља 4 „Развијен функционални и одрживи систем каријерног вођења и саветовања младих”  реализоване су 2 
активности и остварен 1 планирани очекивани резултат из Акционог плана (1 од 5), односно 2 од 13 планираних активности. Главни 
носилац активности био је МПНТР. 
 
Табела 4, приказ остварености резултата, активности и индикатора у оквиру стратешког циља 1 (у процентима) 

Специфичан циљ, ознака (број) по Акционом 
плану 

Број 
реализованих 

резултата 

Број 
очекиваних 

резултата 

Проценат 
реализације 
резултата 

Број 
реализованих 

активности 

Број 
прописаних 

активности из 
АП 

Проценат 
реализације 
активности 

Проценат 
реализације 
индикатора 

1.1. Развијене услуге и механизми који поспешују 
запошљивост и запосленост младих кроз 
међусекторску сарадњу 

3 3 100% 8 8 100% 26,4% 

1.2. Повећана усклађеност знања, вештина и 
компетенција које се стичу у процесу 
целоживотног учења са потребама тржишта рада 

3 3 100% 5 6 83,3% 28,4% 

1.3. Омогућени подстицајни услови за развој 
предузетништва младих 

3 4 75% 5 9 55,5% 20,4% 

1.4. Развијен функционалан и одржив систем 
каријерног вођења и саветовања младих 

1 5 20% 2 13 15,4% 
Нема 

података 

% остварености стратешког циља 1 10 15 66,7% 20 36 55,5% 23,8% 

Највећи проценат реализације према подацима, остварен је у оквиру специфичног циља 1, у којем су реализоване све планиране 
активности и постигнути сви очекивани резултати; најмањи проценат реализације постигнут је у оквиру специфичног циља 4. 

 

У табели која следи дат је приказ утрошених средстава у оквиру стратешког циља 1, разврстано према активностима. 
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Табела 5, средства утрошена за реализацију  активности у оквиру стратешког циља 1 

Активности Буџетска средства (РСД) Остала средства (РСД) 

1.1.1.1. Подржати унапређење јавних политика које омогућавају да представници привредног и омладинског сектора буду укључени 
у креирање услуга (секторска већа, представници привреде учествују у раду локалних савета за младе, представници младих 
учествују у раду локалних савета за запошљавање) и механизама који поспешују запосленост и запошљивост младих 

1.331.950 117.785.760  

1.1.1.2. Подржати развој и имплементацију међусекторских услуга које поспешују стопу активности, запошљивост и запосленост 
младих на локалном нивоу 

4.319.058 12.533.000 

1.1.2.1. Унапредити постојеће активне мере запошљавања младих, са посебним фокусом на пакет за младе 6.303.829 76.816.800 

1.1.2.2. Подржати унапређивање постојећих и креирање нових програма за преквалификацију и доквалификацију 400.000 1.700.000 

1.1.2.3. Унапредити постојеће и креирати нове програме преко којих млади стичу практична знања, вештине и компетенције које су 
неопходне на тржишту рада 

7.161.500 6.564.600 

1.1.2.4. Обезбедити унапређивање постојећих и креирање нових програма који подстичу активитет младих жена, као и младих из 
осетљивих друштвених група и младих из NEET групе 

18.513.800 524.180 

1.1.3.1. Подржати промоцију примера добре праксе младих који су прошли програме који подстичу запошљивост и запосленост 
младих путем медија и друштвених мрежа 

2.119.108   

1.1.3.2. Подржати развој и примену програма и вршњачке едукације који подстичу активност младих 1.281.605   

1.2.1.2. Унапредити механизме подршке послодавцима и другим релевантним актерима који спроводе програме целоживотног 
учења младих (реални сусрети, обуке за дефицитарна занимања, праксе, итд.) 11.593.628   

1.2.2.1. Успоставити Национални програм стручних пракси уз међусекторску координацију и сарадњу са представницима 
послодаваца на спровођењу и евалуацији 

148.750   

1.2.2.2. Развити стимулативне мере за пружање стручне и радне праксе уз постојање финансијске надокнаде 2.026.000   

1.2.2.3. Развити модел подршке послодавцима и организацијама цивилног друштва које спроводе и развијају механизме за 
спровођење других облика стицања радног искуства 

4.601.338   

1.2.3.1. Обезбедити подршку програмима који омогућавају младима да стичу практична знања, вештине и компетенције 11.882.461 2.238.610 

1.3.1.2. Развити механизаме за финансијску подршку младима при покретању сопственог бизниса, посебно финансирањем Startup, 
социјалног и иновативног предузетништва, као и различитим видовима удруживања у руралним подручјима 

495.550.770   

1.3.1.3. Развити афирмативне мере намењене младим женама које желе да постану предузетнице, посебно у руралним и мање 
развијеним подручјима 

8.759.865   

1.3.2.2. Пружити подршку програмима и сервисима ОЦД које подстичу стицање предузетничких знања и вештина (посебно у 
креативној индустрији и пољопривреди) и финансијске писмености младих 3.880.293   

1.3.4.1. Подржати активности које повезују иновативност, социјално предузетништво и друштвено одговорно пословање и отварање 
социјалних предузећа 

2.496.415   

1.3.4.2. Обезбедити развој предузетничке културе код младих, информисања о примерима добре праксе младих предузетника и 
позитивног утицаја на друштво и заједницу 

2.558.545   

Укупно 584.928.915 218.162.950 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2: УНАПРЕЂЕН КВАЛИТЕТ И МОГУЋНОСТИ ЗА СТИЦАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈА И РАЗВОЈ 

КОМПЕТЕНЦИЈА И ИНОВАТИВНОСТИ МЛАДИХ 

У оквиру стратешког циља 2 реализовано је укупно 35 активности.  Као што показује Табела 6, највише активности било је реализовано 
у оквиру специфичног циља 1 „Обезбеђени су услови за развој креативности, иновативности и иницијативе младих истицање 
компетенција у оквиру целоживотног учења“ (11 активности), а најмање у оквиру специфичног циља 4 „Омогућено препознавање и 
обезбеђена подршка развоју потенцијала надарених и талентованих младих“ (6). 

Табела 6, приказ реализованих активности у оквиру стратешког циља 2 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ  2: Унапређен квалитет и могућности за стицање квалификација и развој компетенција и 
иновативности младих 

Број реализованих 
активности 

2.1. Обезбеђени су услови за развој креативности, иновативности и иницијативе младих истицање 
компетенција у оквиру целоживотног учења 

11 

2.2. Унапређен је квалитет и доступност омладинског рада и обезбеђено његово препознавање 10 

2.3. Унапређене су могућности равноправног приступа образовању за све и подршка младима из осетљивих 
друштвених група 

8 

2.4. Омогућено препознавање и обезбеђена подршка развоју потенцијала надарених и талентованих младих 6 

Укупно 35 

 
Дакле, у оквиру стратешког циља 2, реализовано је укупно 35 активности, и то: 

У оквиру специфичног циља 1 „Обезбеђени су услови за развој креативности, иновативности и иницијативе младих и стицање 
компетенција у оквиру целоживотног учења”  спроведено је 11 активности; остварена су оба резултата задата Акционим планом, (2/2),  
односно све 4 планиране активности (4/4). Главни носиоци активности били су: МОС и МПНТР. 
 
У оквиру специфичног циља 2 „Унапређен је квалитет и доступност омладинског рада и обезбеђено његово препознавање” спроведено 
је 10 активности;  остварена су оба очекивана резултата (2/2), односно свих 6 планираних активности (6/6). Главни носилац активности 
био је МОС. 
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У оквиру специфичног циља 3 „Унапређене су могућности равноправног приступа образовању за све и подршка младим из осетљивих 
друштвених група”  спроведено је 8 активности;  Остварена су сва 3 очекивана резултата које прописује Акциони план (3/3), односно 
6/9 планираних активности. Главни носиоци активности били су: МОС и МПНТР. 
 
У оквиру специфичног циља 4 „Омогућено препознавање и обезбеђена подршка развоју потенцијала надарених и талентованих 
младих”  спроведено је 6 активности; остварена оба очекивана резултата (2/2), односно 3/5 планираних активности. Главни носиоци 
активности били су: МОС и МПНТР. 
 
Табела 7, приказ остварености резултата, активности и индикатора у оквиру стратешког циља 2 (у процентима) 

Специфичан циљ, ознака (број) по Акционом 
плану 

Број 
реализованих 

резултата 

Број 
очекиваних 

резултата 

Проценат 
реализације 
резултата 

Број 
реализованих 

активности 

Број 
прописаних 
активности 

из АП 

Проценат 
реализације 
активности 

Проценат 
реализације 
индикатора 

2.1. Обезбеђени су услови за развој креативности, 
иновативности и иницијативе младих истицање 
компетенција у оквиру целоживотног учења 

2 2 100% 4 4 100% 29,2% 

2.2. Унапређен је квалитет и доступност 
омладинског рада и обезбеђено његово 
препознавање 

2 2 100% 6 6 100% 54,1% 

2.3. Унапређене су могућности равноправног 
приступа образовању за све и подршка младима 
из осетљивих друштвених група 

3 3 100% 6 9 66,7% 14,0% 

2.4. Омогућено препознавање и обезбеђена 
подршка развоју потенцијала надарених и 
талентованих младих 

2 2 100% 3 5 60% 25,4% 

% остварености стратешког циља 2 9 9 100% 19 24 79,2% 30,7% 

Највећи проценат реализације према подацима, остварен је у оквиру специфичног циља 1, као и специфичног циља 2, у којима су 
реализоване све планиране активности, и постигнути сви очекивани резултати; док је најмањи проценат реализације постигнут у 
оквиру специфичног циља 4. 
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Табела 8 средства утрошена за реализацију  активности у оквиру стратешког циља 2 

Активности 
Буџетска средства 

(РСД) 
Остала средства 

(РСД) 

2.1.1.1. Подстаћи и подржати удружења која спроводе омладинске активности да развију и акредитују програме сталног 
стручног усавршавања наставника и стручних сарадника 0 2.038.610 

2.1.2.1. Подржати активно учешће представничких тела ученика и студената у развоју програма рада школе и студијских 
програма 

500.000   

2.1.2.2. Успоставити и подржати механизам сарадње удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ са 
образовним институцијама при извођењу наставних програма 

190.000 400.000 

2.1.2.3.Подржати програме који промовишу солидарност, разумевање, толеранцију, родну равноправност и принципе 
инклузивног друштва у оквиру ваннаставне активности 

1.723.700 150.000 

2.2.1.2. Обезбедити континуирано унапређивање и развој нових програма у складу са потребама младих и друштва 2.123.420   

2.2.1.3. Обезбедити континуирано праћење ефеката реализације програма омладинског рада у складу са развијеним 
стандардима за осигурање квалитета 

1.304.200   

2.2.2.1. Креирати механизам за признавање компетенција стечених кроз омладински рад и препознавање занимања 
омладинског рада кроз НОК и Класификацију занимања 

260.000   

2.2.2.2. Утврдити потребе за развој услуга омладинског рада на локалном нивоу и запошљавање омладинских радника 781.980   

2.2.2.3. Подржати активности професионализације делатности омладинског рада кроз формално и неформално 
образовање у складу са стандардима занимања омладинског рада 

2.017.710   

2.3.1.3. Подржати удружења која спроводе омладинске активности и Канцеларије за младе у пружању подршке 
младима у ризику од напуштања школовања 

260.472   

2.3.2.4. Унапредити програме подстицајних мера и механизме примене за укључивање и успешан наставак 
школовања младих из осетљивих група уважавајући социјалну димензију 31.111.432   

2.3.3.1. Подржати успостављање програма учења на даљину и других савремених метода за повећање 
обухвата младих који су напустили или нису били укључени у формално образовање 

123.923   

2.3.3.2. Развијати програме подршке за наставак школовања младим родитељима, посебно младим 
мајкама 

16.000   

2.4.1.1. Развити и унапредити програме подршке стручног развоја и усавршавања који омогућавају надареним и 
талентованим ученицима и студентима развој интересовања, креативности и иновативности 

10.404.800   

2.4.1.2. Подржати учешће талентованих и надарених ученика и студената у постојећим и подржати развој нових научних, 
културних, спортских, техничко−технолошких и других активности 

2.846.000   

2.4.2.1.Омогућити награђивање и стипендирање младих талената кроз даљи рад Фонда за младе таленте 
Републике Србије и унапређење других начина стипендирања и награђивања 

1.175.000   

Укупно 54.838.637 2.588.610 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3: УНАПРЕЂЕНО АКТИВНО УЧЕШЋЕ МЛАДИХ ЖЕНА И МУШКАРАЦА У ДРУШТВУ 

У оквиру стратешког циља 3 реализовано је укупно 89 активности. Из приказане Табеле 9 можемо уочити да је највише активности 
реализовано је у оквиру специфичног циља 2 „Успостављени су услови за изградњу капацитета и синергију у раду СОП и одрживиразвој 
и укључивање већег броја младих удружења која спроводе омладинске активности“ (33 активности), а најмање у оквиру специфичног 
циља 1 „Унапређен је правни и политички оквир за укључивање перспективе младих жена и мушкараца и учешће младих у процесима 
доношења одлука и развоју политика за младе“ (13). 

Табела 9 приказ реализованих активности у оквиру стратешког циља 3 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ  3:  Унапређено активно учешће младих жена и мушкараца у друштву 
Број реализованих 

активности 

3.1. Унапређен је правни и политички оквир за укључивање перспективе младих жена и мушкараца и учешће 
младих у процесима доношења одлука и развоју политика за младе 

13 

3.2. Успостављени су услови за изградњу капацитета и синергију у раду СОП и одрживи развој и укључивање већег 
броја младих удружења која спроводе омладинске активности 

33 

3.3. Унапређени услови за волонтирање међу младима и за младе 24 

3.4. Повећано је учешће младих у заштити животне средине и одрживог развоја  19 

Укупно 89 

 

Дакле, у оквиру стратешког циља 3, реализовано је укупно 89 активности, и то: 

У оквиру специфичног циља 1 „Унапређен је правни и политички оквир за укључивање перспективе младих жена и мушкараца и учешће 
младих у процесима доношења одлука и развоју политика за младе” спроведено је 13 активности; остварена су сва 3 очекивана 
резултата (3/3), односно 6/10 планираних активности. Главни носилац активности је МОС. 
 
У оквиру специфичног циља 2 „Успостављени су услови за изградњу капацитета и синергију у раду СПО и одрживи развој и укључивање 
већег броја младих удружења која спроводе омладинске активности” спроведено је 33 активности. Остварено је свих 5 очекиваних 
резултата (5/5), односно 14/22 планираних активности. Главни носилац активности је МОС. 
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У оквиру специфичног циља 3 „Унапређени услови за волонтирање међу младима и за младе” спроведено је 24 активности; остварена 
су сва 3 очекивана резултата (3/3), односно 7/13 планираних активности. Главни носилац активности је МОС. 
 
У оквиру специфичног циља 4 „Повећано је учешће младих у заштити животне средине и одрживог развоја” спроведено је 19 
активности; остварена су оба резултата (2/2), односно 4/5 планираних активности. Главни носиоци активности били су: МОС и МЗЖС. 
 
Табела 10, приказ остварености резултата, активности и индикатора у оквиру стратешког циља 3 (у процентима) 

Специфичан циљ, ознака (број) по Акционом плану 
Број 

реализованих 
резултата 

Број 
очекиваних 

резултата 

Проценат 
реализације 
резултата 

Број 
реализованих 

активности 

Број 
прописаних 

активности из 
АП 

Проценат 
реализације 
активности 

Проценат 
реализације 
индикатора 

3.1. Унапређен је правни и политички оквир за 
укључивање перспективе младих жена и мушкараца 
и учешће младих у процесима доношења одлука и 
развоју политика за младе 

3 3 100% 6 10 60% 75,5% 

3.2. Успостављени су услови за изградњу капацитета 
и синергију у раду СОП и одрживи развој и 
укључивање већег броја младих удружења која 
спроводе омладинске активности 

5 5 100% 14 22 63,6% 43,5% 

3.3. Унапређени услови за волонтирање међу 
младима и за младе 

3 3 100% 7 13 53,8% 20,2% 

3.4. Повећано је учешће младих у заштити животне 
средине и одрживог развоја 

2 2 100% 4 5 80% 35,8% 

% остварености стратешког циља 3 13 13 100% 31 50 62% 40% 

Највећи проценат реализације према подацима, остварен је у оквиру специфичног циља 4, у којем су реализоване скоро све прописане 
активности, и постигнути сви очекивани резултати; док је најмањи проценат реализације постигнут у оквиру специфичног циља 3. 
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Табела 11 средства утрошена за реализацију  активности у оквиру стратешког циља 3 

Активности Буџетска средства (РСД) Остала средства (РСД) 

3.1.1.4. Обезбедити адекватну заступљеност (проценат места) и ниво учешћа младих како би се постигла равноправност младих у процесима и 
телима 

614.930   

3.1.1.5. Извршити измене и допуне Закона о младима како би се унапредило правно препознавање младих и укључивање перспективе младих у 
развој јавних политика 

200.000   

3.1.2.3. Развити и применити механизам структурираног дијалога по међународним стандардима 150.000   

3.1.3.1. Подржати израду, реализацију, праћење и евалуацију локалних акционих планова (ЛАП) уз активно учешће младих у процесима и 
одлукама 

421.000   

3.1.3.2. Укључити младе мушкарце и жене на равноправној основи у процес развоја, имплементације, праћења и евалуације ЛАП-ова 738.000   

3.2.1.2. Развити програме обуке субјеката омладинске политике за развој и реализацију омладинске политике и НСМ 1.614.840   

3.2.1.4. Подржати развој капацитета младих да као изабрани представници младих учествују у процесима развоја политика и доношењу одлука, 
на свим нивоима и међународном нивоу 

6.640.513   

3.2.1.6. развити тематско годишње планирање реализације циљева НСМ, којим би се одређена тема ставила у фокус јавности и постигла 
синергија у раду; 

1.459.320   

3.2.1.7. Обезбедити развој и реализацију Агенди за младе у оквиру министарстава којима се дефинишу активности које министарства реализују 
за младе 

1.683.203   

3.2.2.1. Омогућити коришћење јавних простора удружењима која спроводе омладинске активности за реализацију програма за младе 36.000 200.000 

3.2.3.1. Омогућити континуирано финансирање програма удружења која спроводе омладинске активности који доприносе развоју друштва и 
омогућавају активно учешће младих 

1.050.000 400.000 

3.2.3.2. Подржати програме за развој знања и вештина омладинских активиста за ефективан допринос друштву кроз рад постојећих удружења 
која спроводе омладинске активности 

2.093.601   

3.2.3.4. Подржати програме мотивисања младих жена и мушкараца за учешће у политичком животу и изборним процесима 800.000   

3.2.4.1.Подржати програме који омогућавају умрежавање субјеката омладинске политике и удруживање напора (синергију) на различитим 
нивоима и темама 

1.015.000   

3.2.4.2.подржати укључивање и чланство удружења која спроводе омладинске активности у међународним организацијама, учешће у 
међународним скуповима, процесима и телима; 

266.000   

3.2.4.3. Обезбедити подршку развоју програма који се реализују у партнерству између удружења које спроводе омладинске активности и у 
партнерству са КЗМ 

692.600   

3.2.4.4. Подржати развој и реализацију пројеката међународне сарадње 385.770   

3.2.5.1. Развити смернице за иновативне начине укључивања младих и мотивисање за активно учешће, које укључује родну перспективу и 
подстицајне мере за осетљиве групе младих 745.653   

3.3.1.1. Подржати волонтерске активности удружења која спроводе омладинске активности, КЗМ и неформалних омладинских група 12.147.002 60.000 

3.3.1.2. Подржати укључивање младих волонтера у краткорочне и дугорочне волонтерске програме 1.224.487   

3.3.1.4. Успоставити систем за препознавање и признавање вештина стечених волонтирањем при запошљавању и пратити његову ефикасност 1.650.869   

3.3.2.1. Подржати умрежавање волонтерских центара и сервиса у оквиру удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ 6.766.074   

3.3.3.2. Подржати обуке за удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ о волонтерском менаџменту 2.084.619   

3.3.3.3. Подржати редовне, родно осетљиве евалуације програма волонтирања у оквиру удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ 0 2.038.610 

3.4.1.1. Подржати успостављање сарадње између младих и тела ЈЛС надлежног за заштиту животне средине, укључивање младих у оснивање и 
рад зелених савета и израду локалних еколошких акционих планова 

1.924.409 200.000 
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3.4.1.2. Подржати укључивање младих у консултативне процесе у области заштите животне средине и развој смерница за праћење процене 
утицаја на животну средину 

1.600.000   

3.4.1.3. Унапредити доступност информација о стању животне средине младима у сарадњи са субјектима омладинске политике 2.565.000 1.483.550 

3.4.2.2. Подржати активности заштите животне средине које реализују субјекти омладинске политике и укључивање младих у реализацију 
програма заштите животне средине и одрживог развоја које спроводе међународне организације 1.893.000 80.000 

 Укупно 52.461.890 4.462.160 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4: УНАПРЕЂЕНО ЗДРАВЉЕ И БЛАГОСТАЊЕ МЛАДИХ ЖЕНА И МУШКАРАЦА 

У оквиру стратешког циља 4 реализована је 71 активност. Највише активности реализовано је у оквиру специфичног циља 2 „Створени 
услови за развој здравих стилова живота младих жена и мушкараца“ (26 активности), а најмање у оквиру специфичног циља 4 
„Унапређене мере за становање и осамостаљивање младих“ (1 активност). 

Табела 12 приказ реализованих активности у оквиру стратешког циља 4 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ   4:   Унапређено здравље и благостање младих жена и мушкараца 
Број реализованих 

активности 

4.1. Програми промоције здравља и превенције ризичног понашања младих су унапређени и доступни 
већем броју младих жена и мушкараца  

19 

4.2.Створени услови за развој здравих стилова живота младих жена и мушкараца 26 

4.3. Унапређени услови за рад са младима у здравственом ризику 3 

4.4. Унапређене мере за становање и осамостаљивање младих 1 

4.5. Развијена одговорност младих жена и мушкараца према очувању животне средине 22 

Укупно 71 

 

Дакле, у оквиру стратешког циља 4, реализовано је укупно 71 активности, и то: 

У оквиру специфичног циља 1 „Програми промоције здравља и превенције ризичног понашања младих су унапређени и доступни већем 
броју младих жена и мушкараца” спроведено је 19 активности; остварена су сва 4 очекивана резултата (4/4), односно 7/9 планираних 
активности. Главни носиоци активности били су: МОС и МЗДРА. 



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018.ГОДИНУ 
 

18 | P a g e  
 

У оквиру специфичног циља 2 „Створени услови за развој здравих стилова живота младих жена и мушкараца” спроведено је 26 
активности; остварена су оба очекивана резултата (2/2), односно 4/5 планираних активности. Главни носиоци активности били су: МОС 
и МЗДРА. 
 
У оквиру специфичног циља 3 „Унапређени услови за рад са младима у здравственом ризику” спроведене су 3 активности;  остварена су 
оба очекивана резултата (2/2), односно 2/3 планираних активности. Главни носиоци активности били су: МОС и МЗДРА. 
 
У оквиру специфичног циља 4 „Унапређене мере за становање и осамостаљивање младих” спроведена је 1 активност; остварен је 1 од 2 
очекивана резултата (1/2), односно 1/5 планираних активности.  
 
У оквиру специфичног циља 5 „Развијена одговорност младих жена и мушкараца према очувању животне средине” спроведене су 22 
активности; остварена су оба очекивана резултата (2/2), односно 4/5 планираних активности. Главни носиоци активности били су: 
МЗЖС и МОС. 
 
Табела 13, приказ остварености резултата, активности и индикатора у оквиру стратешког циља 4 (у процентима) 

Специфичан циљ, ознака (број) по Акционом плану 
Број 

реализованих 
резултата 

Број 
очекиваних 

резултата 

Проценат 
реализације 
резултата 

Број 
реализованих 

активности 

Број 
прописаних 
активности 

из АП 

Проценат 
реализације 
активности 

Проценат 
реализације 
индикатора 

4.1. Програми промоције здравља и превенције 
ризичног понашања младих су унапређени и 
доступни већем броју младих жена и мушкараца 

4 4 100% 7 9 77,8% 50,0% 

4.2. Створени услови за развој здравих стилова 
живота младих жена и мушкараца 

2 2 100% 4 5 80% 27,9% 

4.3. Унапређени услови за рад са младима у 
здравственом ризику 

2 2 100% 2 3 66,7% 54,2% 

4.4. Унапређене мере за становање и 
осамостаљивање младих 

1 2 50% 1 5 20% 
Нема 

података 

4.5. Развијена одговорност младих жена и 
мушкараца према очувању животне средине 

2 2 100% 4 5 80% 51,8% 

% остварености стратешког циља 4 11 12 91,7% 18 27 66,7% 45% 

Највећи проценат реализације према подацима, остварен је у оквиру специфичног циља 2, у којем су реализоване скоро све планиране 
активности, и постигнути сви очекивани резултати; најмањи проценат реализације постигнут је у оквиру специфичног циља 4. 
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Табела 14 средства утрошена за реализацију  активности у оквиру стратешког циља 4 

Активности Буџетска средства (РСД) Остала средства (РСД) 

4.1.1.1. Израдити програме промоције здравља младих 420.000   

4.1.2.1. Подржати програме вршњачке едукације младих за превенцију болести зависности од психоактивних супстанци, 
игара на срећу и нових медија на локалном нивоу 

1.423.727   

4.1.2.2. Подржати програме и активности информисања у сврху превенције болести зависности 1.084.534   

4.1.3.2. Подржати програме превенције полно преносивих инфекција и ХИВ/сиде, репродуктивног здравља младих и 
планирања породице 5.500 100.278  

4.1.4.1. Подржати програме едукације младих, родитеља и наставника за унапређење менталног и општег здравља 
младих 4.000.000 320.000 

4.2.2.1. Подржати развој и реализацију програма субјеката омладинске политике за развој здравих стилова живота 2.787.050 487.385 

4.2.2.2. Подржати и развити програме спортских секција и других ваннаставних активности усмерених на развој здравља 
кроз животне вештине, са посебним освртом на младе жене 

297.000   

4.2.2.4. Подржати изградњу, санацију и адаптацију јавних простора и стављање у функцију квалитетног провођења 
слободног времена младих 397.824.500   

4.3.2.1. Унапредити програме сензибилизације представника институција и КЗМ за рад са младима у здравственом ризику 1.713.393   

4.5.1.1. Подржати обуке за вршњачке едукаторе за рад са младима на унапређењу животне средине, одрживом развоју и 
климатским променама 

10.334.800 2.713.600 

4.5.1.2. Подстаћи развој обука младих жена и мушкараца за отклањање и превазилажење ризика по здравље у случају 
ванредних ситуација 

300.000 210.000 

4.5.2.1.Развити активности информисања младих, родитеља и наставника за заштиту и унапређење животне средине, 
одрживи развој и климатске промене 

2.889.900 6.609.716 

4.5.2.2 Подржати активности усмерене на разумевање ризика по здравље узрокованих загађеном животном средином 1.592.500 2.457.433 

 Укупно 424.672.904 12.898.412 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5: УНАПРЕЂЕНИ УСЛОВИ ЗА РАЗВИЈАЊЕ БЕЗБЕДНОСНЕ КУЛТУРЕ МЛАДИХ 

У оквиру стратешког циља 5 реализовано је укупно 39 активности. Највише активности реализовано је у оквиру специфичног циља 1 
„Успостављено свеобухватно и континуирано образовање младих о безбедносним изазовима, ризицима и претњама и безбедном 
понашању“ (20 активности), а најмање у оквиру специфичног циља 3 „Унапређени програми ресоцијализације и реинтеграције у раду 
са младима који су учиниоци кривичних дела и прекршаја“ (1 активност). 

Табела 15 приказ реализованих активности у оквиру стратешког циља 5 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ   5:  Унапређени услови за развијање безбедносне културе младих 
Број реализованих 

активности 

5.1. Успостављено свеобухватно и континуирано образовање младих о безбедносним изазовима, ризицима 
и претњама и безбедном понашању 

20 

5.2. Унапређени програми поштовања људских и мањинских права, родне равноправности, прихватања 
различитости, толеранције и неговања ненасилних начина комуникације  

14 

5.3.  Унапређени програми ресоцијализације и реинтеграције у раду са младима који су учиниоци кривичних 
дела и прекршаја 

1 

5.4. Унапређени програми рада са младима који су жртве насиља 4 

Укупно 39 

 

Дакле, у оквиру стратешког циља 5, реализовано је укупно 39 активности, и то: 

У оквиру специфичног циља 1 „Успостављено свеобухватно и континуирано образовање младихо безбедносним изазовима, ризицима и 
претњама и безбедном понашању” спроведено је 20 активности. Остварена су сва  3 очекивана резултата, односно 9/14 планираних 
активности. Главни носиоци активности били су: МПНТР и МОС. 
 
У оквиру специфичног циља 2 „Унапређени програми поштовања људских имањинских права, родне равноправности, прихватања 
различитости, толеранције и неговања ненасилних начина комуникације” спроведено је 14 активности. Остварен је 1 од 2 очекивана 
резултата, односно 2/4 планираних активности. Главни носилац активности је МОС. 
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У оквиру специфичног циља 3 „Унапређени програми ресоцијализације и реинтеграције у раду са младима који су учиниоци кривичних 
дела и прекршаја” спроведена је 1 активност. Остварен је 1 од 2 очекивана резултата, односно 1/4 планираних активности. 
 
У оквиру специфичног циља 4 „Унапређени програми рада са младима који су жртве насиља” спроведене су 4 активности; остварена су 
оба очекивана резултата (2/2), односно обе планиране активности (2/2). Главни носиоци активности били су: МОС и МРЗБСП. 
 
 
Табела 16, приказ остварености резултата, активности и индикатора у оквиру стратешког циља 5 (у процентима) 

Специфичан циљ, ознака (број) по Акционом плану 
Број 

реализованих 
резултата 

Број 
очекиваних 

резултата 

Проценат 
реализације 
резултата 

Број 
реализованих 

активности 

Број 
прописаних 

активности из 
АП 

Проценат 
реализације 
активности 

Проценат 
реализације 
индикатора 

5.1. Успостављено свеобухватно и континуирано 
образовање младих о безбедносним изазовима, 
ризицима и претњама и безбедном понашању 

3 3 100% 9 14 64,3% 57,5% 

5.2. Унапређени програми поштовања људских и 
мањинских права, родне равноправности, прихватања 
различитости, толеранције и неговања ненасилних 
начина комуникације  

1 2 50% 2 4 50% 72,5% 

5.3.  Унапређени програми ресоцијализације и 
реинтеграције у раду са младима који су учиниоци 
кривичних дела и прекршај 

1 2 50% 1 4 25% Нема података 

5.4. Унапређени програми рада са младима који су 
жртве насиља 2 2 100% 2 2 100% 58,5% 

% остварености стратешког циља 5 7 9 77,8% 14 24 58,3% 61% 

Највећи проценат реализације према подацима, остварен је у оквиру специфичног циља 1 и 4, у којем су реализоване све планиране 
активности, и постигнути сви очекивани резултати; најмањи проценат реализације постигнут је у оквиру специфичног циља 3. 
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Табела 17 средства утрошена за реализацију  активности у оквиру стратешког циља 5 

Активности Буџетска средства (РСД) Остала средства (РСД) 

5.1.1.1.Унапредити наставне и ваннаставне активности садржајима који омогућавају младима да стекну нова 
знања, вештине и способности из области безбедности 50.000  

5.1.1.3. Подржати активности субјеката омладинске политике који промовишу безбедносну културу међу младима 55.000  

5.1.2.2. Унапредити постојеће и развити нове програме и активности који обухватају  безбедносне ризике којима 
су млади изложени у саобраћају 

79.200  

5.1.2.3. Унапредити постојеће и развити нове програме и активности који обухватају ризике од различитих облика 
криминала и корупције 

299.626 25.000 

5.1.2.4. Развити програме који оснажују младе и развијају одређене вештине и способности како да адекватно 
реагују приликом природних катастрофа и елементарних непогода  

7.500.000 2.272.600 

5.1.2.5. Подржати програме који оспособљавају младе да препознају и адекватно реагују на дигитално насиље, тј. 
насиље које настаје применом  информационе технологије 

26.536.157 55.000 

5.1.2.7. Развити и подржати активности за превенцију и сузбијање родно заснованог, сексуалног и партнерског 
насиља над младим женама 995.160  

5.1.3.1. Подржати истраживања и стручне анализе о безбедносним изазовима, ризицима и претњама којима су 
млади изложени 
(као и специфичне ризике за младе жене и мушкарце) 

150.000  

5.2.1. 2. Развити програме комуникације и сарадње између различитих друштвених група којима млади припадају 1.680.350  

5.2.1.3. Подржати програме вршњачке едукације и интеркултуралног учења који промовишу толеранцију, 
разумевање и антидискриминацију 

3.550.506 4.307.000 

5.4.1.1. Подржати програме и обуке за развој вештина за реаговање на насиље на штету младих 2.862.843  

Укупно 43.758.842 6.659.600 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 6: УНАПРЕЂЕНА ПОДРШКА ДРУШТВЕНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ ИЗ КАТЕГОРИЈА У 

РИЗИКУ ОД СОЦИЈАЛНЕ ИСКЉУЧЕНОСТИ 

У оквиру стратешког циља 6 реализовано је укупно 17 активности. Највише активности реализовано је у оквиру специфичног циља 2 
„Повећана је доступност и обим активности превенције социјалне искључености младих у ризику“ (10 активности), а најмање у одквиру 
специфичног циља 3 „Повећан је обухват младих у ризику од социјалне искључености који су корисници локалних сервиса и програма 
подршке“ (2 активности). 

Табела 18 приказ реализованих активности у оквиру стратешког циља 6 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ  6:    Унапређена подршка друштвеном укључивању младих из категорија у ризику 
од социјалне искључености 

Број реализованих 
активности 

6.1. Стварени су системски предуслови да млади у ризику од социјалне искључености буду адекватно 
препознати и подржани у укључивању у економске, друштвене и културне токове  

5 

6.2. Повећана је доступност и обим активности превенције социјалне искључености младих у ризику 10 

6.3. Повећан је обухват младих у ризику од социјалне искључености који су корисници локалних сервиса 
и програма подршке  

2 

Укупно 17 

 

Дакле, у оквиру стратешког циља 6, реализовано је укупно 17 активности, и то: 

У оквиру специфичног циља 1 „Створени су системски предуслови да млади у ризику од социјалне искључености буду адекватно 
препознати и подржани у укључивању у економске, друштвене и културне токове” спроведено је 5 активности; остварена су сва 3 
очекивана резултата, односно 3 од 4 планираних активности. Главни носиоци активности били су: МОС и МРЗБСП. 
 
У оквиру специфичног циља 2 „Повећана је доступност и обим активности превенције социјалне искључености младих у ризику” 
спроведено је 10 активности; остварена су сва 3 очекивана резултата (3/3), односно 6 од 7 планираних активности. Главни носиоци 
активности били су: МОС и МРЗБСП. 
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У оквиру специфичног циља 3 „Повећан је обухват младих у ризику од социјалне искучености који су корисници локалних сервиса и 
програма подршке” спроведене су 2 активности; остварена су оба очекивана резултата (2/2), односно 2 од 3 планираних активности. 
Главни носиоци активности били су: МОС и МРЗБСП. 
 
 
Табела 19, приказ остварености резултата, активности и индикатора у оквиру стратешког циља 6 (у процентима) 

Специфичан циљ, ознака (број) по Акционом 
плану 

Број 
реализованих 

резултата 

Број 
очекиваних 

резултата 

Проценат 
реализације 
резултата 

Број 
реализованих 

активности 

Број 
прописаних 

активности из 
АП 

Проценат 
реализације 
активности 

Проценат 
реализације 
индикатора 

6.1. Стварени су системски предуслови да млади у 
ризику од социјалне искључености буду 
адекватно препознати и подржани у укључивању 
у економске, друштвене и културне токове  

3 3 100% 3 4 75% 88,0% 

6.2. Повећана је доступност и обим активности 
превенције социјалне искључености младих у 
ризику 

3 3 100% 6 7 85,7% 11,0% 

6.3. Повећан је обухват младих у ризику од 
социјалне искључености који су корисници 
локалних сервиса и програма подршке  

2 2 100% 2 3 66,7% 3,3% 

% остварености стратешког циља 6 8 8 100% 11 14 78,6% 24,8% 

Највећи проценат реализације према подацима из Табеле 19, остварен је у оквиру специфичног циља 2, у којем су реализоване скоро 
све планиране активности, и постигнути сви очекивани резултати; најмањи проценат реализације постигнут је у оквиру специфичног 
циља 3. 
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Табела 20 средства утрошена за реализацију  активности у оквиру стратешког циља  6 

Активности Буџетска средства (РСД) Остала средства (РСД) 

6.1.2.1. Развити родно осетљив механизам праћења и евалуације локалних програма намењених 
младима у ризику од социјалне искључености 6.847.209   

6.1.3.1. Извршити стандардизацију услуга и програма намењених младима у ризику од социјалне 
искључености 1.519.969   

6.2.1.2.  Подржати успостављање локалних сервиса и развој програма за унапређење радног ангажмана 
младих у ризику од социјалне искључености 261.320   

6.2.3.1. Подржати програме обуке представника институција и ОЦД које се баве превенцијом социјалне 
искључености младих 

1.800.000   

6.2.3.3 Подржати програме обуке о родној равноправности и родној перспективи за представнике 
институција које се баве превенцијом социјалне искључености  

1.986.450   

6.2.4.2. Успоставити партнерство и подржати удружења која раде са младима који су у ризику од 
социјалне искључености 285.631   

6.3.2.1. Развити програме сензибилизације запослених у институцијама система у циљу ефикасније 
подршке младима у ризику од социјалне искључености 940.000   

 Укупно 13.640.579 0  
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 7: УНАПРЕЂЕНА МОБИЛНОСТ, ОБИМ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ МЛАДИХ И ПОДРШКА 

МЛАДИМ МИГРАНТИМА 

У оквиру стратешког циља 7 реализовано је укупно 24 активности. Највише активности реализовано је у оквиру специфичног циља 1 
„Побољшани су економски, културни и административни предуслови за мобилност младих жена и мушкараца“ (13 активности), а 
најмање у оквиру специфичног циља 3 „Унапређена је унутрашња мобилност младих ради запошљавања“ (2 активности). 

Табела 21  приказ реализованих активности у оквиру стратешког циља 7 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ  7:  Унапређена мобилност, обим међународне сарадње младих и подршка младим 
мигрантима 

Број реализованих 
активности 

7.1.  Побољшани су економски, културни и административни предуслови за мобилност младих жена и 
мушкараца 

13 

7.2. Обезбеђени су услови за повећање мобилности младих и унапређење међународне сарадње 
младих 

3 

7.3. Унапређена је унутрашња мобилност младих ради запошљавања 2 

7.4. Унапређена је превенција и борба против ирегуларних миграција младих жена и мушкараца и 
подршка младим мигрантима 

6 

Укупно 24 

 

Дакле, у оквиру стратешког циља 7, реализовано је укупно 24 активности, и то: 

У оквиру специфичног циља 1 „Побољшани су економски, културни и административни предуслови за мобилност младих жена и 
мушкараца” спроведено је 13 активности; остварена су сва 4 очекивана резултата (4/4), односно 5 од 8 планираних активности. Главни 
носиоци активности били су: МОС, МРЗБСП и МПНТР. 
 
У оквиру специфичног циља 2 „Обезбеђени су услови за повећање мобилности младих и унапређење међународне сарадње” 
спроведене су 3 активности; остварена су оба очекивана резултата (2/2), односно обе планиране активности (2/2). Главни носиоци 
активности били су: МОС и МПНТР. 
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У оквиру специфичног циља 3 „Унапређена је унутрашња мобилнсот младих ради запошљавања” спроведене су 2 активности; 
остварена су оба очекивана резултата (2/2), односно 2 од 3 планираних активности (2/3). Главни носиоци активности били су: МОС и 
МРЗБСП. 
 
У оквиру специфичног циља 4 „Унапређена је превенција и борба против ирегуларних миграција младих жена и мушкараца и подршка 
младим мигрантима” спроведено је 6 активности; остварена су оба очекивана резултата (2/2), односно свих 5 планираних активности 
(5/5). Главни носиоци активности били су: МОС и МРЗБСП. 
 
 
Табела 22, приказ остварености резултата, активности и индикатора у оквиру стратешког циља 7 (у процентима) 

Специфичан циљ, ознака (број) по Акционом 
плану 

Број 
реализованих 

резултата 

Број 
очекиваних 

резултата 

Проценат 
реализације 
резултата 

Број 
реализованих 

активности 

Број 
прописаних 
активности 

из АП 

Проценат 
реализације 
активности 

Проценат 
реализације 
индикатора 

7.1.  Побољшани су економски, културни и 
административни предуслови за мобилност 
младих жена и мушкараца 

4 4 100% 5 8 62,5% 5,9% 

7.2. Обезбеђени су услови за повећање 
мобилности младих и унапређење међународне 
сарадње младих 

2 2 100% 2 2 100% 2,4% 

7.3. Унапређена је унутрашња мобилност младих 
ради запошљавања 

2 2 100% 2 3 66,7% 2,5% 

7.4. Унапређена је превенција и борба против 
ирегуларних миграција младих жена и 
мушкараца и подршка младим мигрантима 

2 2 100% 5 5 100% 80,0% 

% остварености стратешког циља 7 10 10 100% 14 18 77,8% 38,6% 

 

Највећи проценат реализације према подацима, остварен је у оквиру специфичног циља 2, као и у оквиру специфичног циља 4, у којима 
су реализоване све планиране активности, и постигнути сви очекивани резултати; док је најмањи проценат реализације постигнут у 
оквиру специфичног циља 1. 
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Табела 23 средства утрошена за реализацију  активности у оквиру стратешког циља 7 

Активности Буџетска средства (РСД) Остала средства (РСД) 

7.1.2.2. Унапредити информисање младих о програмима подршке мобилности младих у образовном 
систему 957.867   

7.1.3.2. Поспешити информисање родитеља и старатеља о сврси мобилности и доступним програмима 
мобилности 1.099.621   

7.2.1.1 Промовисати учешће младих у различитим програмима и пројектима регионалне и међународне 
сарадње у области омладинске политике 180.000   

7.2.2.1. Обезбедити реализацију међународних догађаја у Републици Србији од значаја за младе   336.960 

7.3.2.2.. Подстаћи развој додатних мера подршке за радну мобилност младих ка мање развијеним 
срединама и руралним подручјима1 1.358.126   

 Укупно 3.595.614 336.960 

 

 

 

  

 
1 Активност подразумева послове носилаца, као органа државне управе, у праћењу стања у области, иницијативе за предлагање прописа, а укључује и предлагање мера подршке за радну 

мобилност младих код органа државне управе у чијем су делокругу надлежности за предлагање или доношење прописа. 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 8: УНАПРЕЂЕН СИСТЕМ ИНФОРМИСАЊА МЛАДИХ И ЗНАЊЕ О МЛАДИМА 

У оквиру стратешког циља 8 реализовано је укупно 19 активности. Највише активности реализовано је у оквиру специфичног циља 2 
„Медији пружају информације и креирају садржаје за младе и о младима у складу са потребама младих“ (6 активности), а најмање у 
оквиру специфичног циља 4 „Знања о младима су заснована на релевантним подацима који се користе за планирање у свим областима 
и нивоима власти“ (3 активности). 

Табела 24  приказ реализованих активности у оквиру стратешког циља 8 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 8:    Унапређен систем информисања младих и знање и младима 
Број реализованих 

активности 

8.1.  Младима је омогућен приступ потпуним, разумљивим и поузданим информацијама у складу са 
њиховим потребама 

5 

8.2.  Медији пружају информације и креирају садржаје за младе и о младима у складу са потребама младих  6 

8.3. Млади имају адекватан приступ и знање за коришћење нових технологија и интернета  5 

8.4. Знања о младима су заснована на релевантним подацима који се користе за планирање у свим 
областима и нивоима власти 

3 

Укупно 19 

 

Дакле, у оквиру стратешког циља 8, реализовано је укупно 19 активности, и то: 

У оквиру специфичног циља 1 „Младима је омогућен приступ потпуним, разумљивим и поузданим информацијама у складу са њиховим 
потребама” спроведено је 5 активности; остварена су 2 од 3 очекивана резултата (2/3), односно 3/9 планираних активности. Главни 
носиоци активности били су: МКИ и МОС. 
 
У оквиру специфичног циља 2 „Медији пружају информације и креирају адржаје за младе и о младима у складу са потребама младих” 
спроведено је 6 активности; остварена су оба очекивана резултата (2/2), односно 4/6 планираних активности. Главни носиоци 
активности били су: МКИ и МОС. 
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У оквиру специфичног циља 3 „Млади имају адекватан приступ и знање за коришћење нових технологија и интернета” спроведено је 5 
активности; остварена су оба очекивана резултата (2/2), односно 4/5 планираних активности. Главни носиоци активности били су: 
МПНТР и МОС. 
 
У оквиру специфичног циља 4 „Знања о младима су заснована на релевантним подацима који се користе за планирање у свим 
областима и нивоима власти” спроведене су 3 активности; остварена су оба очекивана резултата (2/2), односно 2/8 планираних 
активности. Главни носилац активности је МОС. 
 
 
Табела 25, приказ остварености резултата, активности и индикатора у оквиру стратешког циља 8 (у процентима) 

Специфичан циљ, ознака (број) по Акционом плану 
Број 

реализованих 
резултата 

Број 
очекиваних 

резултата 

Проценат 
реализације 
резултата 

Број 
реализованих 

активности 

Број 
прописаних 
активности 

из АП 

Проценат 
реализације 
активности 

Проценат 
реализације 
индикатора 

8.1.  Младима је омогућен приступ потпуним, 
разумљивим и поузданим информацијама у складу 
са њиховим потребама 

2 3 66,7% 3 9 33,3% 25,3% 

8.2.  Медији пружају информације и креирају 
садржаје за младе и о младима у складу са 
потребама младих  

2 2 100% 4 6 66,7% 54,7% 

8.3. Млади имају адекватан приступ и знање за 
коришћење нових технологија и интернета  

2 2 100% 4 5 80% 7,0% 

8.4. Знања о младима су заснована на релевантним 
подацима који се користе за планирање у свим 
областима и нивоима власти 

2 2 100% 2 8 25% 100,0% 

% остварености стратешког циља 8 8 9 88,9% 13 28 46,4% 36% 

 

Највећи проценат реализације према подацима, остварен је у оквиру специфичног циља 3, у којем су реализоване скоро све планиране 
активности, и постигнути сви очекивани резултати; док је најмањи проценат реализације постигнут у оквиру специфичног циља 4. 
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Табела 26, средства утрошена за реализацију  активности у оквиру стратешког циља 8 

Активности Буџетска средства (РСД) Остала средства (РСД) 

8.1.1.1.Подржати учешће младих у идентификовању потреба (производњи и емитовању медијских), развоју 
информативних програма и сервиса, припремању и достављању информација и евалуацији услуга и 
програма 

846.067 
  

8.2.1.1. Обезбедити праћење обима и врсте садржаја за младе у медијима и анализу прилагођености 
идентификованим потребама младих и темама од интереса 

1.000.000   

8.2.1.2. Успоставити сарадњу и развити партнерство између носиоца програма и сервиса информисања 
младих и медија 

477.300   

8.2.1.3. Развити капацитете субјеката омладинске политике на свим нивоима за сарадњу са медијима у 
размени информација и прилагођавању информација младима 

100.000   

8.2.2.1. Подржати оснивање и рад омладинских редакција у медијима у чијем раду би учествовали млади и 
удружења која спроводе омладинске активности 84.000 150.000 

8.3.1.1. Омогућити свакодневни бесплатан приступ новим технологијама и интернету за ученике и студенте у 
образовним установама 

70.000.000   

8.3.2.1. Подржати обуку наставника, стручних сарадника и активиста удружења која спроводе омладинске 
активности за коришћење нових технологија у раду са младима 528.726   

8.4.2.1. Обезбедити реализацију редовних истраживања о потребама младих и темама од интереса и 
коришћење добијених резултата за развој  омладинске политике 300.000   

 Укупно 73.336.093 150.000 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 9: УНАПРЕЂЕНО КОРИШЋЕЊЕ И УЧЕШЋЕ МЛАДИХ У КРЕИРАЊУ КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА 

У оквиру стратешког циља 9 реализовано је укупно 38 активности; по 19 активности у оквиру специфичних циљева. 

Табела 27  приказ реализованих активности у оквиру стратешког циља 9 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 9:   Унапређено коришћење и учешће младих у креирању културних садржаја 
Број реализованих 

активности 

9.1. Обезбеђена је континуирана подршка развоју креативности младих и учешће младих у стварању и 
коришћењу културних садржаја  

19 

9.2. Повећано коришћење културних садржаја међу младима  19 

Укупно 38 

 

Дакле, у оквиру стратешког циља 9, реализовано је укупно 38 активности, и то: 

У оквиру специфичног циља 1 „Обезбеђена је континуирана подршка развоју креативности младих и учешће младих у стварању и 
коришћењу културних садржаја” спроведено је 19 активности; остварена су сва 3 очекивана резултата (3/3), односно 6/7 планираних 
активности. Главни носиоци активности били су: МОС, МКИ и ЈЛС. 
 
У оквиру специфичног циља 2 „Повећано коришћење културних садржаја међу младима” спроведено је 19 активности; остварена су оба 
очекивана резултата (2/2), односно свих 5 планираних активности (5/5). Главни носиоци активности били су: МОС, МКИ и МПНТР. 
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Табела 28, приказ остварености резултата, активности и индикатора у оквиру стратешког циља 9 (у процентима) 

Специфичан циљ, ознака (број) по Акционом 
плану 

Број 
реализованих 

резултата 

Број 
очекиваних 

резултата 

Проценат 
реализације 
резултата 

Број 
реализованих 

активности 

Број 
прописаних 
активности 

из АП 

Проценат 
реализације 
активности 

Проценат 
реализације 
индикатора 

9.1. Обезбеђена је континуирана подршка развоју 
креативности младих и учешће младих у стварању 
и коришћењу културних садржаја  

3 3 100% 6 7 85,71% 9,1% 

9.2. Повећано коришћење културних садржаја међу 
младима  

2 2 100% 5 5 100% 16,7% 

% остварености стратешког циља 9 5 5 100% 11 12 91,66% 13,1% 

Стратешки циљ 9 има само два специфична циља. Већи проценат реализације према подацима, остварен је у оквиру специфичног циља 
2, у којем су реализоване све планиране активности и постигнути сви очекивани резултати; док је нешто мањи проценат реализације 
остварен у оквиру специфичног циља 1. 
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Табела 29 средства утрошена за реализацију  активности у оквиру стратешког циља 9 

Активности Буџетска средства (РСД) Остала средства (РСД) 

9.1.1.1. Препознати и унапредити програме који подстичу креативност код младих на локалном нивоу и омогућавају 
сарадњу са другим срединама 

1.371.800 90.000 

9.1.1.2. Обезбедити подршку за културне активности младих у оквиру неформалних иницијатива и удружења која спроводе 
омладинске активности 

2.084.200   

9.1.2.1. Увести посебне термине за младе ствараоце у оквиру програма институција културе без надокнаде 137.915.000   

9.1.3.1. Обезбедити подршку институцијама културе за рад на укључивању младих у стварање садржаја и коришћење 
културних садржаја 

11.276.348   

9.1.3.2. Подржати препознавање и обезбедити системску подршку креативним индустријама младих и културном 
предузетништву 

40.000   

9.1.3.3. Омогућити коришћење јавних простора удружења која спроводе омладинске активности у области културе и 
уметности на локалном нивоу 

2.530.000 2.750.000 

9.2.1.1. Обезбедити подршку програмима који укључују младе у процес развоја прилагођавања културних садржаја 
младима 

4.364.882 200 

9.2.1.2. Подржати програме обуке запослених у институцијама културе о савременим начинима и средствима 
представљања културних садржаја на начин прилагођен младима 

12.000   

9.2.1.3. Унапредити сарадњу институција културе и образовања ради повећања броја младих који користе културне 
садржаје 

1.506.828 600.000 

9.2.2.1. Обезбедити подршку за развој онлајн провајдера културне партиципације младих 1.695.725   

9.2.2.2. Подржати промоцију културне партиципације међу младима у свим врстама медија, уз истицање креативних 
младих као позитивних узора 

215.000 50.000 

Укупно  163.011.783 3.490.200 
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ЗАКЉУЧАК 

Сумарни приказ реализације свих стратешких циљева 

Стратешки циљ 
Број 

реализованих 
резултата 

Број 
очекиваних 

резултата 

Проценат 
реализације 

резултата 

Број 
реализованих 

активности 

Број 
активности 

које 
прописује АП 

Проценат 
реализације 
активности 

Проценат 
реализације 
индикатора 

Стратешки циљ  1 10 15 66,7% 20 36 55,5% 23,8% 

Стратешки циљ  2 9 9 100,0% 19 24 79,2% 30,7% 

Стратешки циљ  3 13 13 100,0% 31 50 62,0% 40,0% 

Стратешки циљ  4 11 12 91,7% 18 27 66,7% 45,0% 

Стратешки циљ  5 7 9 77,8% 14 24 58,3% 61,0% 

Стратешки циљ  6 8 8 100,0% 11 14 78,6% 24,8% 

Стратешки циљ  7 10 10 100,0% 14 18 77,8% 38,6% 

Стратешки циљ  8 8 9 88,9% 13 28 46,4% 36,0% 

Стратешки циљ  9 5 5 100,0% 11 12 91,7% 13,1% 

Укупно 81 90 90,0% 151 233 64.8% 34,8% 

 

Највиши проценат реализације очекиваних резултата (100% оствареност) приметан је у случају стратешких циљева 2, 3, 6, 7 и 
9, док је најнижа стопа остварености у оквиру стратешког циља 1 (66,66%).  

Када се посматра проценат остварености прописаних активности Акционим планом, потпуна реализованост није забележена 
ни на једном стратешком циљу, док је највиши степен остварености уочен код стратешког циља 9 (91,66%). Стратешки циљ 8 
бележи најнижи степен реализације планираних активности у компарацији са осталим циљевима (46,43%). 
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Посматрајући % реализације свих стратешких циљева сумарно, може се уочити да је на тоталу 90% оствареност свих 
планираних резултата, док је проценат реализације свих активности прописаних Акционим планом по свим стратешким 
циљевима 64,81%. 

Сумарни приказ реализације РЕЗУЛТАТА у оквиру стратешких циљева по опадајућем редоследу 

Стратешки циљ 
Број реализованих 

резултата 
Број очекиваних 

резултата 
Проценат реализације 

резултата 

9.1. Обезбеђена је континуирана подршка развоју креативности младих и учешће младих у 
стварању и коришћењу културних садржаја  

3 3 100% 

9.2. Повећано коришћење културних садржаја међу младима  2 2 100% 

8.2.  Медији пружају информације и креирају садржаје за младе и о младима у складу са потребама 
младих  

2 2 100% 

8.3. Млади имају адекватан приступ и знање за коришћење нових технологија и интернета  2 2 100% 

8.4. Знања о младима су заснована на релевантним подацима који се користе за планирање у свим 
областима и нивоима власти 

2 2 100% 

7.1.  Побољшани су економски, културни и административни предуслови за мобилност младих жена 
и мушкараца 

4 4 100% 

7.2. Обезбеђени су услови за повећање мобилности младих и унапређење међународне сарадње 
младих 

2 2 100% 

7.3. Унапређена је унутрашња мобилност младих ради запошљавања 2 2 100% 

7.4. Унапређена је превенција и борба против ирегуларних миграција младих жена и мушкараца и 
подршка младим мигрантима 

2 2 100% 

6.1. Стварени су системски предуслови да млади у ризику од социјалне искључености буду 
адекватно препознати и подржани у укључивању у економске, друштвене и културне токове  

3 3 100% 

6.2. Повећана је доступност и обим активности превенције социјалне искључености младих у ризику 3 3 100% 

6.3. Повећан је обухват младих у ризику од социјалне искључености који су корисници локалних 
сервиса и програма подршке  

2 2 100% 

5.1. Успостављено свеобухватно и континуирано образовање младих о безбедносним изазовима, 
ризицима и претњама и безбедном понашању 

3 3 100% 

5.4. Унапређени програми рада са младима који су жртве насиља 2 2 100% 

4.1. Програми промоције здравља и превенције ризичног понашања младих су унапређени и 
доступни већем броју младих жена и мушкараца 

4 4 100% 

4.2. Створени услови за развој здравих стилова живота младих жена и мушкараца 2 2 100% 

4.3. Унапређени услови за рад са младима у здравственом ризику 2 2 100% 

4.5. Развијена одговорност младих жена и мушкараца према очувању животне средине 2 2 100% 

3.1. Унапређен је правни и политички оквир за укључивање перспективе младих жена и мушкараца 3 3 100% 
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и учешће младих у процесима доношења одлука и развоју политика за младе 

3.2. Успостављени су услови за изградњу капацитета и синергију у раду СОП и одрживи развој и 
укључивање већег броја младих удружења која спроводе омладинске активности 

5 5 100% 

3.3. Унапређени услови за волонтирање међу младима и за младе 3 3 100% 

3.4. Повећано је учешће младих у заштити животне средине и одрживог развоја 2 2 100% 

2.1. Обезбеђени су услови за развој креативности, иновативности и иницијативе младих истицање 
компетенција у оквиру целоживотног учења 

2 2 100% 

2.2. Унапређен је квалитет и доступност омладинског рада и обезбеђено његово препознавање 2 2 100% 

2.3. Унапређене су могућности равноправног приступа образовању за све и подршка младимаиз 
осетљивих друштвених група 

3 3 100% 

2.4. Омогућено препознавање и обезбеђена подршка развоју потенцијала надарених и 
талентованих младих 

2 2 100% 

1.1. Развијене услуге и механизми који поспешују запошљивост и запосленост младих кроз 
међусекторску сарадњу 

3 3 100% 

1.2. Повећана усклађеност знања, вештина и компетенција које се стичу у процесу целоживотног 
учења са потребама тржишта рада 

3 3 100% 

1.3. Омогућени подстицајни услови за развој предузетништва младих 3 4 75% 

8.1.  Младима је омогућен приступ потпуним, разумљивим и поузданим информацијама у складу са 
њиховим потребама 

2 3 67% 

5.2. Унапређени програми поштовања људских и мањинских права, родне равноправности, 
прихватања различитости, толеранције и неговања ненасилних начина комуникације  

1 2 50% 

5.3.  Унапређени програми ресоцијализације и реинтеграције у раду са младима који су учиниоци 
кривичних дела и прекршаја 

1 2 50% 

4.4. Унапређене мере за становање и осамостаљивање младих 1 2 50% 

1.4. Развијен функционалан и одржив систем каријерног вођења и саветовања младих 1 5 20% 

 

  

Оствареност  100% Оствареност 51-99% Оствареност 50% и ниже 
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Сумарни приказ реализације АКТИВНОСТИ у оквиру стратешких циљева по опадајућем редоследу 

Стратешки циљ 
Број реализованих 

активности 
Број активности 

које прописује АП 
Проценат реализације 

активности 

9.2. Повећано коришћење културних садржаја међу младима  5 5 100% 

7.2. Обезбеђени су услови за повећање мобилности младих и унапређење међународне сарадње 
младих 

2 2 100% 

7.4. Унапређена је превенција и борба против ирегуларних миграција младих жена и мушкараца и 
подршка младим мигрантима 

5 5 100% 

5.4. Унапређени програми рада са младима који су жртве насиља 2 2 100% 

2.1. Обезбеђени су услови за развој креативности, иновативности и иницијативе младих истицање 
компетенција у оквиру целоживотног учења 

4 4 100% 

2.2. Унапређен је квалитет и доступност омладинског рада и обезбеђено његово препознавање 6 6 100% 

1.1. Развијене услуге и механизми који поспешују запошљивост и запосленост младих кроз 
међусекторску сарадњу 

8 8 100% 

9.1. Обезбеђена је континуирана подршка развоју креативности младих и учешће младих у стварању 
и коришћењу културних садржаја  

6 7 85,7% 

6.2. Повећана је доступност и обим активности превенције социјалне искључености младих у ризику 6 7 85,7% 

1.2. Повећана усклађеност знања, вештина и компетенција које се стичу у процесу целоживотног 
учења са потребама тржишта рада 

5 6 83,3% 

8.3. Млади имају адекватан приступ и знање за коришћење нових технологија и интернета  4 5 80% 

4.2. Створени услови за развој здравих стилова живота младих жена и мушкараца 4 5 80% 

4.5. Развијена одговорност младих жена и мушкараца према очувању животне средине 4 5 80% 

3.4. Повећано је учешће младих у заштити животне средине и одрживог развоја 4 5 80% 

4.1. Програми промоције здравља и превенције ризичног понашања младих су унапређени и 
доступни већем броју младих жена и мушкараца 

7 9 77,8% 

6.1. Стварени су системски предуслови да млади у ризику од социјалне искључености буду адекватно 
препознати и подржани у укључивању у економске, друштвене и културне токове  

3 4 75% 

8.2.  Медији пружају информације и креирају садржаје за младе и о младима у складу са потребама 
младих  

4 6 66,7% 

7.3. Унапређена је унутрашња мобилност младих ради запошљавања 2 3 66,7% 

6.3. Повећан је обухват младих у ризику од социјалне искључености који су корисници локалних 
сервиса и програма подршке  

2 3 66,7% 

4.3. Унапређени услови за рад са младима у здравственом ризику 2 3 66,7% 

2.3. Унапређене су могућности равноправног приступа образовању за све и подршка младимаиз 
осетљивих друштвених група 

6 9 66,7% 

5.1. Успостављено свеобухватно и континуирано образовање младих о безбедносним изазовима, 
ризицима и претњама и безбедном понашању 

9 14 64,3% 
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3.2. Успостављени су услови за изградњу капацитета и синергију у раду СОП и одрживи развој и 
укључивање већег броја младих удружења која спроводе омладинске активности 

14 22 63,6% 

7.1.  Побољшани су економски, културни и административни предуслови за мобилност младих жена 
и мушкараца 

5 8 62,5% 

3.1. Унапређен је правни и политички оквир за укључивање перспективе младих жена и мушкараца и 
учешће младих у процесима доношења одлука и развоју политика за младе 

6 10 60% 

2.4. Омогућено препознавање и обезбеђена подршка развоју потенцијала надарених и талентованих 
младих 

3 5 60% 

1.3. Омогућени подстицајни услови за развој предузетништва младих 5 9 55,5% 

3.3. Унапређени услови за волонтирање међу младима и за младе 7 13 53,8% 

5.2. Унапређени програми поштовања људских и мањинских права, родне равноправности, 
прихватања различитости, толеранције и неговања ненасилних начина комуникације  

2 4 50% 

8.1.  Младима је омогућен приступ потпуним, разумљивим и поузданим информацијама у складу са 
њиховим потребама 

3 9 33,3% 

8.4. Знања о младима су заснована на релевантним подацима који се користе за планирање у свим 
областима и нивоима власти 

2 8 25% 

5.3.  Унапређени програми ресоцијализације и реинтеграције у раду са младима који су учиниоци 
кривичних дела и прекршаја 

1 4 25% 

4.4. Унапређене мере за становање и осамостаљивање младих 1 5 20% 

1.4. Развијен функционалан и одржив систем каријерног вођења и саветовања младих 2 13 15,4% 

 

 

 

  

Оствареност  100% Оствареност 51-99% Оствареност 50% и ниже 
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Препоруке 
 
Везане за наредни Акциони план: 

• Поједностављење наредног Акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе, а све у циљу изградње 
једноставнијег система за праћење имплементације.  

• Ревидирање сваког појединачног индикатора и његове потенцијалне мерљивости.  

• Неки од специфичних циљева нису нашли место као кровни циљеви досадашњих активности и пројеката, те би требало 
размотрити могућност њиховог редефинисања или приликом наредних конкурса које расписује МОС ставити акценат на 
њихово спровођење. 

 
Везане за резултате: 

• Приоритетно подстицати активности и резултате са процентом реализације мањим од 50% 

• Подстицати сарадњу свих релевантних субјеката омладинске политике, подстицати кооперацију две или више 
организација / институција / удружења или две или више ЈЛС, као и партнерства са међународним партнерима. 

 
Методолошке препоруке: 

• Пожељно је да сви актери укључени у реализацију Акционог плана уз достављене извештаје о спровођењу активности 
попуне униформисану форму упитника која је коришћена у овом истраживању, како би се добио свеобухватан и 
детаљан увид у реализоване активности и резултате. Такође, подстицати актере да правовремено достављају комплетно 
попуњене извештаје о активностима у које су укључени у оквиру омладинске политике. Предлог је да упитник буде 
доступан у онлине или било којој другој форми (excell табела).  

• Уколико претходно поменута методолошка препорука није примењива, приликом наредног процеса праћења 
реализације Националне стратегије за младе неопходно је продужити период сакупљања података на најмање месец 
дана, јер је одзив учесника био на ниском нивоу, делом и због кратких рокова за учешће. На тај начин, повећао би се 
број учесника у истраживању и превасходно, подигао квалитет извештавања, као и повећала поузданост и релевантност 
добијених података и закључака. 
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ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА ПО 

ПОЈЕДИНАЧНИМ 
ИНДИКАТОРИМА 

  



СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: Унапређена запошљивост и запосленост младих жена и мушкараца 

Специфични циљ Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% 
остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 

индикатора којих 
има више од 2 по 

активности 

1.1. Развијене услуге и 
механизми који 
поспешују запошљивост 
и запосленост младих 
кроз међусекторску 
сарадњу  

1.1.1.Представници 
привредног и 
омладинског сектора су 
укључени у развој услуга и 
механизама који 
поспешују запосленост и 
запошљивост младих 

1.1.1.1. Подржати унапређење јавних политика које 
омогућавају да представници привредног и 
омладинског сектора буду укључени у креирање услуга 
(секторска већа, представници привреде учествују у 
раду локалних савета за младе, представници младих 
учествују у раду локалних савета за запошљавање) и 
механизама који поспешују запосленост и запошљивост 
младих 

Израђена препорука и модел за 
ЈЛС о укључивању младих у 
процесе  

Нема 
података 

Нема података 

 
Нема података 

70 ЈЛС је укључило младе у савете 
за запошљавање 

2 2,8% 

1.1.1.2. Подржати развој и имплементацију 
међусекторских услуга које поспешују стопу активности, 
запошљивост и запосленост младих на локалном нивоу 

100 ЈЛС има развијене програме са 
НСЗ 

1 1% 

50,5% 
Развијена су и реализована два 
референтна модела локалне 
иницијативе за  запошљавање 
младих 

2 100% 

1.1.2.Унапређени 
постојећи и креирани 
нови програми који 
поспешују запошљивост и 
запосленост младих 

1.1.2.1. Унапредити постојеће активне мере 
запошљавања младих, са посебним фокусом на пакет за 
младе 

132.000 младих жена и мушкараца 
су обухваћени активним мерама и 
програмима (44 000 годишње)  

418 0,3% 

50,2% Реализована 3 годишња програма 
професионалне рехабилитације и 
запошљавања младих особа са 
инвалидитетом 

3 100% 

1.1.2.2. Подржати унапређивање и креирање нових 
програма за преквалификацију и доквалификацију 

60 подржаних програма 1 0,2% 0,2% 

1.1.2.3. Унапредити постојеће и креирати нове програме 
преко којих млади стичу практична знања, вештине и 
компетенције које су неопходне на тржишту рада 

Развијен модел и платформа за 
организацију виртуелних пракси  

1 100% 

53,4% 
60 подржаних 
активности/пројеката којим се 
стичу практична знања, вештине и 
компетенције  

4 6,7% 

1.1.2.4. Обезбедити унапређивање постојећих и 
креирање нових програма који подстичу активитет 
младих жена, као и младих из осетљивих друштвених 
група и младих из NEET групе 

6 подржаних програма 4 66,5% 

22,8% 

30.000 младих жена и мушкараца 
који су учествовали у програмима 

270 0,9% 

10.000 младих жена и мушкараца 
из осетљивих друштвених група и 
младих жена и мушкараца из NEET 

98 0,9% 



Специфични циљ Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% 
остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 

индикатора којих 
има више од 2 по 

активности 

групе 

1.1.3. Подржан развој, 
примена и промоција 
активности које подстичу 
запошљивост и 
запoсленост младих 

1.1.3.1. Подржати промоцију примера добре праксе 
младих који су прошли програме који подстичу 
запошљивост и запосленост младих путем медија и 
друштвених мрежа 

15 подржаних промотивних 
активности/пројеката 

3 20% 20% 

1.1.3.2. Подржати развој и примену програма и 
вршњачке едукације који подстичу активност младих 

9 подржаних активности/пројеката 1 11,1% 11,1% 

1.2. Повећана 
усклађеност знања, 
вештина и 
компетенција које се 
стичу у процесу 
целоживотног учења са 
потребама тржишта 
рада 

1.2.1.Послодаваци и други 
релевантни актери 
активно и континуирано 
учествују у креирању и 
спровођењу концепта 
целоживотног учења 

1.2.1.1. Подржати активно укључивање послодаваца и 
других релевантних актера у креирање и спровођење 
наставних планова и програма средњег образовања 
(секторска већа) 

300 послодаваца су активно 
укључени 

Нема 
података 

Нема података 

Нема података 
250 средњих стручних школа су 
активно укључиле послодавце 

Нема 
података 

Нема података 

1.2.1.2. Унапредити механизме подршке послодавцима 
и другим релевантним актерима који спроводе 
програме целоживотног учења младих (реални сусрети, 
обуке за дефицитарна занимања, праксе, итд.) 

300 подржаних послодаваца и 
других релевантних актера 

5 1,7% 

4% 
10.000 младих жена и мушкараца 
је учествовало у програмима 

342 3,4% 

900 младих жена и мушкараца је 
обухваћено обукама за 
дефицитарна занимања 

62 6,9% 

1.2.2.Унапређени су 
услови и механизми за 
спровођење стручних 
пракси и других облика 
стицања радног искуства 

1.2.2.1. Успоставити Национални програм стручних 
пракси уз међусекторску координацију и сарадњу са 
представницима послодаваца на спровођењу и 
евалуацији 

Креирана препорука о елементима 
квалитета стручних пракси 

Нема 
података 

Нема података Нема података 

1.2.2.2. Развити стимулативне мере за пружање стручне 
и радне праксе уз постојање финансијске надокнаде 

Развијене 2 стимулативне мере 1 50% 50% 

1.2.2.3. Развити модел подршке послодавцима и 
организацијама цивилног друштва које спроводе и 
развијају механизме за спровођење других облика 
стицања радног искуства 

3 ОЦД спроводе и развијају 
механизме  

2 66,7% 

37,8% 
9.000 младих је прошло други вид 
стицања радног искуства 

801 8,9% 

1.2.3. Пружање подршке 
програмима који 
омогућавају младима 
стицање практичних 
знања, вештина и 
компетенција 

1.2.3.1. Обезбедити подршку програмима који 
омогућавају младима да стичу практична знања, 
вештине и компетенције 

60 подржаних 
активности/пројеката 

13 21,7% 21,7% 

1.3. Омогућени 
подстицајни услови за 

1.3.1. Створен подстицајни 
оквир јавних политика 

1.3.1.1. Подржати усвајање законских и подзаконских 
аката који препознају, олакшавају и подстичу 

3 подржане активности/пројекта 
за припрему иницијатива предлога 

Нема 
података 

Нема података Нема података 



Специфични циљ Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% 
остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 

индикатора којих 
има више од 2 по 

активности 

развој предузетништва 
младих 

који дефинише 
предузетништво младих и 
његово окружење  

предузетништво младих и поједностављују процедуре 
за младе предузетнике у првим годинама пословања 

мера 

  
  
  
  
  
  
  
  

1.3.1.2. Развити механизаме за финансијску подршку 
младима при покретању сопственог бизниса, посебно 
финансирањем Startup, социјалног и иновативног 
предузетништва, као и различитим видовима 
удруживања у руралним подручјима 

3 подржана програма   1 33,3% 

21,6% 
30 подржаних 
активности/пројеката 

3 10% 

1.3.1.3. Развити афирмативне мере намењене младим 
женама које желе да постану предузетнице, посебно у 
руралним и мање развијеним подручјима 

3 подржана програма  3 100% 

52,5% 20 подржаних 
активности/пројеката 

1 5% 

1.3.2. Постоје механизми 
за стицање 
предузетничких знања и 
вештина и финансијске 
писмености у оквиру 
образовања 
  

1.3.2.1. Подржати институционализовање ученичке 
компаније као практичног вида учења предузетништва 

250 школа спроводи програм 
ученичке компаније 

Нема 
података 

Нема података Нема података 

1.3.2.2. Пружити подршку програмима и сервисима ОЦД 
које подстичу стицање предузетничких знања и вештина 
(посебно у креативној индустрији и пољопривреди) и 
финансијске писмености младих 

36 подржаних 
активности/пројеката 

4 11,1% 11,1% 

1.3.2.3. Подржати увођење програма Пасоша 
предузетничких вештина на националном нивоу 

100 компанија препознаје Пасош  
Нема 

података 
Нема података Нема података 

4.000 младих жена и мушкараца 
користи програм Пасоша 

Нема 
података 

Нема података Нема података 

500 младих жена и мушкараца је 
ушло у процес добијања Пасоша 

Нема 
података 

Нема података Нема података 

1.3.3. Развијени одрживи 
програми дугорочне 
подршке младима који се 
одлучују на самозапошља- 
вање  

1.3.3.1. Пружити подршку отварању локалних бизнис 
инкубатора (ЛБИ) за пружање бизнис старт- ап подршке 
и пружање менторске подршке кроз различите моделе 
међусекторске сарадње, посебно у области 
пољопривреде, руралног развоја и креативним 
индустријама 

15 подржаних ЛБИ 
Нема 

података 
Нема података Нема података 

1.3.4. Створени су услови 
за развој социјалног 
предузетништва младих 
засновани на друштвеном 
разумевању и подршци 
предузетништву и 
иновативности 

1.3.4.1. Подржати активности које повезују 
иновативност, социјално предузетништво и друштвено 
одговорно пословање и отварање социјалних предузећа 

30 подржаних 
активности/пројеката 

2 6,7% 6,7% 

1.3.4.2. Обезбедити развој предузетничке културе код 
младих, информисања о примерима добре праксе 
младих предузетника и позитивног утицаја на друштво и 
заједницу 

36 подржаних 
активности/пројеката кроз 
програме 

4 11,1% 11,1% 

1.4. Развијен 
функционалан и 

1.4.1. Унапређен 
национални оквир за КВиС 

1.4.1.1. Подржати активности упознавања младих са 
подршком коју могу добити у КВиС 

6 подржаних активности/пројеката  
Нема 

података 
Нема података Нема података 



Специфични циљ Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% 
остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 

индикатора којих 
има више од 2 по 

активности 

одржив систем 
каријерног вођења и 
саветовања младих 

120.000 младих жена и мушкараца 
је укључено 

Нема 
података 

Нема података Нема података 

1.4.1.2. Подржати развој иновативних алата, метода и 
техника у области КВиС прилагођених потребама 
младих жена и мушкараца 

3 алата, метода и техника 
подржано 

Нема 
података 

Нема података Нема података 

1.4.2. Развијен механизам 
за континуирано 
спровођење и 
унапређивање стандарда 
и програма КВиС младих  

1.4.2.1. Унапредити програме и методологију КВиС за 
студенте 

3 програма унапређена у складу са 
стандардима услуга КВиС 

Нема 
података 

Нема података Нема података 

Више од 50% студената позитивно 
оцењује услугу 

Нема 
података 

Нема података Нема података 

1.4.2.2. Обезбедити развој постојећих и стварање нових 
програма КВиС за младе у систему средњег образовања 

Усвојена под законска акта у вези 
програма КВиС у систему дуалног 
образовања 

Нема 
података 

Нема података Нема података 

1.4.2.3. Унапредити стандарде КВиС младих 
Усвојен под законски акт о 
стандардима услуга КВиС 

Нема 
података 

Нема података Нема података 

1.4.2.4. Подржати унапређење постојећих и развој нових 
програма КВиС за незапослене младе ван система 
образовања, као и младе из осетљивих група 

1.500 младих жена и мушкараца је 
добило услугу КВиС 

Нема 
података 

Нема података Нема података 

1.4.3. Повећан број 
центара за КВиС који 
пружају услуге младима и 
локалних тимова за КВиС 
младих 

1.4.3.1. Подржати оснивање нових центара и тимова за 
КВиС при школама, факултетима, универзитетима, 
удружењима која спроводе омладинске активности и 
КЗМ 

9 подржаних нових центара  
Нема 

података 
Нема података Нема података 

5.000 младих жена и мушкараца 
добијају услуге КВиС од стране 
нових центара 

Нема 
података 

Нема података Нема података 

1.4.3.2. Развити активности међусекторских 
партнерстава на локалном нивоу у циљу пружања услуга 
КВиС младима активности међусекторских партнерстава 
на локалном нивоу у циљу пружања услуга КВиС 
младима 

10 развијених међусекторских 
партнерстава 

Нема 
података 

Нема података Нема података 

1.4.3.3. Пружити подршку успостављању локалних 
тимова који пружају услуге КВиС младима из осетљивих 
друштвених група 

15 спроведених 
активности/пројеката 

Нема 
података 

Нема података Нема података 

1.500 младих женаи мушкараца из 
друштвено осетљивих група 
добијају услуге 

Нема 
података 

Нема података Нема података 

1.4.4.Континуирана 
примена програма, 
стандарда и услуга КВиС у 
оквиру образовних 
институција 

1.4.4.1. Подржати примену програма и методологије 
КВиС за студенте у Србији, уз коришћење успостављених 
стандарда КВиС 

20 спроведених 
активности/пројеката у складу са 
стандардима 

Нема 
података 

Нема података Нема података 

1.4.4.2. Обезбедити примену програма КВиС за младе у 
систему средњег образовања, уз коришћење 

200 средњих школа има 
формиране тимове за КВиС који 

Нема 
података 

Нема података Нема података 



Специфични циљ Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% 
остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 

индикатора којих 
има више од 2 по 

активности 

успостављених стандарда КВиС примењују стандарде 

1.4.4.3. Подржати обуке и континуирано усавршавање 
наставника и стручних сарадника за пружање услуга 
КВиС 

30 подржаних програма обуке  
Нема 

података 
Нема података Нема података 

600 наставника чланова школских 
тимова прошло програм обуке 

Нема 
података 

Нема података Нема података 

1.4.5. Обезбеђена је 
континуирана примена 
програма, стандарда и 
услуга КВиС ван 
образовних институција 

1.4.5.1. Подржати активности КВиС за незапослене 
младе ван система образовања, као и младе из 
осетљивих група, уз коришћење успостављених 
стандарда КВиС 

12 подржаних 
активности/пројеката  

Нема 
података 

Нема података Нема података 

3.000 младих жена и мушкараца су 
добили услугу КВиС путем ових 
активности 

Нема 
података 

Нема података Нема података 

УКУПАН % ОСТВАРЕНОСТИ ИНДИКАТОРА ЗА СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1 23,8% 

 

Први стратешки циљ који се бави унапређењем запошљивости и запослености младих жена и мушкараца, када се гледа у односу на 

проценат остварености индикатора, има просечно 23,8% остварености. Напомиње се да је искључено 27 индикатора за које нису 

постојали подаци. 

  



СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2: Унапређен квалитет и могућности за стицање квалификација и развој 

компетенција и иновативности младих 

Специфични циљ Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% 
остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 

индикатора којих 
има више од 2 по 

активности 

2.1. Обезбеђени су 
услови за развој 
креативности, 
иновативности и 
иницијативе младих 
истицање 
компетенција у 
оквиру целоживотног 
учења 

2.1.1. Унапређене су васпитне и 
педагошко – психолошко – 
дидактичко – методичке 
компетенције наставника и 
стручних сарадника у раду са 
младима 

2.1.1.1. Подстаћи и подржати 
удружења која спроводе 
омладинске активности да развију 
и акредитују програме сталног 
стручног усавршавања наставника 
и стручних сарадника 

3 подржане активности развијања и 
припреме програма 

3 100% 100% 

2.1.2.Обезбеђено је 
континуирано унапређење 
наставе и ваннаставних 
активности кроз сарадњу 
образовних установа и 
субјеката омладинске политике 

2.1.2.1. Подржати активно учешће 
представничких  тела ученика и 
студената у развоју програма рада 
школе и студијских програма 

50 подржаних представничких тела 
Нема 

података 
Нема података 

0.7% 

300 подржаних активности/пројеката 2 0.7% 

2.1.2.2. Успоставити и подржати 
механизам сарадње удружења 
која спроводе омладинске 
активности и КЗМ са образовним 
институцијама при извођењу 
наставних програма 

У 50 ЈЛС спроводи се сарадња школа са 
ОЦД и КЗМ 

3 6% 6% 

2.1.2.3.Подржати програме који 
промовишу солидарност, 
разумевање, толеранцију, родну 
равноправност и принципе 
инклузивног друштва у оквиру 
ваннаставне активности 

30 подржаних активности/пројеката 5 16.7% 

9.9% 

3.000 младих жена и мушкараца су 
учествовали у програмима, по полу 

93 3.1% 

2.2. Унапређен је 
квалитет и 
доступност 
омладинског рада и 
обезбеђено његово 
препознавање 

2.2.1. Унапређен квалитет 
програма омладинског рада и 
капацитети пружаоца услуга 
омладинског рада 

2.2.1.1. Подржати истраживања о 
потребама младих жена и 
мушкараца 

Спроведена 3 истраживања на 
националном нивоу 

Нема 
података 

Нема података Нема података 

2.2.1.2. Обезбедити континуирано 
унапређивање и развој нових 
програма у складу са потребама 
младих и друштва 

5 подржаних услуга/програма 3 60% 

31.1% 5 подржаних нових услуга/програма 1 20% 

30 реализованих активности/пројеката 4 13.3% 

2.2.1.3. Обезбедити континуирано 
праћење ефеката реализације 
програма омладинског рада у 

Праћење ефеката реализације 
програма омладинског рада у складу са 
развијеним стандардима за осигурање 

28 56% 56% 



Специфични циљ Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% 
остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 

индикатора којих 
има више од 2 по 

активности 

складу са развијеним стандардима 
за осигурање квалитета 

квалитета континуирано се прати код 
50 ОЦД 

2.2.2. Обезбеђено је 
препознавање и признавање 
омладинског рада као услуге 
која доприноси унапређењу 
положаја младих 

2.2.2.1. Креирати механизам за 
признавање компетенција 
стечених кроз омладински рад и 
препознавање занимања 
омладинског рада кроз НОК и 
Класификацију занимања 

Креиран механизам за пасош 
компетенција стечених кроз 
омладински рад 

Нема 
података 

Нема података 

50% 

Спроведене 2 активности јавног 
заговарања за препознавање 

1 50% 

2.2.2.2. Утврдити потребе за развој 
услуга омладинског рада на 
локалном нивоу и запошљавање 

Креиране студије случаја за 3 области 1 33.3% 33.3% 

2.2.2.3. Подржати активности 
професионализације делатности 
омладинског рада кроз формално 
и неформално образовање у 
складу са стандардима занимања 
омладинског рада 

Спроведене 2 обуке за 
професионализацију омладинског рада 
кроз неформално образовање 

2 100% 100% 

2.3. Унапређене су 
могућности 
равноправног 
приступа образовању 
за све и подршка 
младимаиз 
осетљивих 
друштвених група 

2.3.1. Развијени и примењени 
програми превентивног 
деловања ради смањивања 
броја младих који превремено 
напуштају 
школовањепревремено 
напуштају школовање 

2.3.1.1. Подржати програме за 
оснаживање представничких тела 
ученика и студената за пружање 
вршњачке подршке младима 
уризику од напуштања школовања 

12 ученичких/ студентских 
парламената су прошли програме 

Нема 
података 

Нема података Нема података 

2.3.1.2. Развити програме 
превенције раног напуштања 
школовања и препознавања 
младих у ризику од напуштања 
школовања 

30 средњих школа има развијен систем 1 3.3% 3.3% 

2.3.1.3. Подржати удружења која 
спроводе омладинске активности 
и Канцеларије за младе у пружању 
подршке младима у ризику од 
напуштања школовања 

6 подржаних активности/пројеката 2 33.3% 33.3% 

2.3.2.Унапређени механизми 
практичне подршке младима 
изосетљивих група за 
образовање у складу са 
њиховим потребама 

2.3.2.1. Подржати програме за 
обуку наставника и стручних 
сарадника за прилагођавање 
потребама младих из осетљивих 
друштвених група у складу са 

15 подржаних активности/пројеката 1 6.7% 6.7% 



Специфични циљ Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% 
остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 

индикатора којих 
има више од 2 по 

активности 

инклузивним принципима у 
образовању 

2.3.2.2. Подржати програме 
сензибилизације наставника и 
родитеља за промену 
културолошких матрица које 
намећу лимитирајуће родне улоге 

30 одржаних обука наставника у 
средњем и високом образовању 

Нема 
података 

Нема података 

Нема података 
400 наставника су прошли обуке, по 
полу 

Нема 
података 

Нема података 

2.3.2.3. Развити мрежу вршњачке 
подршке (менторство, вршњачка 
асистенција) образовању младих 
из осетљивих група 

3 подржане активности/ пројеката 
Нема 

података 
Нема података Нема података 

2.3.2.4. Унапредити програме 
подстицајних мера и механизме 
примене за укључивање и успешан 
наставак школовања младих из 
осетљивих група уважавајући 
социјалну димензију 

200 младих жена и мушкараца су 
корисници подстицајних мера 

65+ нема 
података 

32.5% 32.5% 

2.3.3. Развијени механизми 
подршке младима који су 
напустили образовање да се 
врате у систем образовања и 
стекну квалификацију 

2.3.3.1. Подржати успостављање 
програма учења на даљину и 
других савремених метода за 
повећање обухвата младих који су 
напустили или нису били укључени 
у формално образовање 

20 подржаних успостављених 
активности/пројек ата 

1 5% 5% 

2.3.3.2. Развијати програме 
подршке за наставак школовања 
младим родитељима, посебно 
младим мајкама 

30 корисника мера подршке 1 3.3% 3.3% 

2.4. Омогућено 
препознавање и 
обезбеђена подршка 
развоју потенцијала 
надарених и 
талентованих младих 

2.4.1. Препознати и подржати 
надарене и талентоване 
ученике, студенте и младе у 
развоју личних интересовања и 
потенцијала 
  

2.4.1.1. Развити и унапредити 
програме подршке стручног 
развоја и усавршавања који 
омогућавају надареним и 
талентованим ученицима и 
студентима развој интересовања, 
креативности и иновативности 

6 подржана програма 1 16.7% 16.7% 

2.4.1.2. Подржати учешће 
талентованих и надарених ученика 
и студената у постојећим и 

3 подржане активности/ пројекта  2 66.7% 34.1% 



Специфични циљ Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% 
остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 

индикатора којих 
има више од 2 по 

активности 

подржати развој нових научних, 
културних, спортских, 
техничко−технолошких и других 
активности 

4.200 младих жена и мушкараца је 
учествовало 

67 1.6% 

2.4.2. Обезбеђена је подршка 
образовању, усавршавању, 
запошљавању и вредновању 
постигнућа надарених и 
талентованих ученика и 
студената 

2.4.2.1.Омогућити награђивање и 
стипендирање младих талената 
кроз даљи рад Фонда за младе 
таленте Републике Србије и 
унапређење других начина 
стипендирања и награђивања 

4.200 награђених преко Фонда за 
младе таленте (2.100 жена) 

Нема 
података 

Нема података 

Нема података 

5.200 стипендија преко Фонда за младе 
таленте (3.000 жена) 

Нема 
података 

Нема података 

2.4.2.2. Развијени програми 
промоције и подршке образовању 
младих жена у техничким и 
природним наукама 

1.000 додељених стипендија 
Нема 

података 
Нема података Нема података 

2.4.2.3. Омогућити континуирану 
подршку и субвенционисање 
истраживачког рада младих 
талената 

Обезбеђена 3 нова програма подршке 
истраживачком раду 

Нема 
података 

Нема података Нема података 

УКУПАН % ОСТВАРЕНОСТИ ИНДИКАТОРА ЗА СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2 30,7% 

 

Други стратешки циљ који се бави унапређењем квалитета и могућности за стицање квалификација и развој компетенција и 

иновативности младих, када се гледа у односу на проценат остварености индикатора, има просечно 30,7% остварености. Напомиње се 

да је искључено 11 индикатора за које нису постојали подаци. 

 



СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3: Унапређено активно учешће младих жена и мушкараца у друштву 

Специфични 
циљ 

Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% 
остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 
индикатора 

којих има више 
од 2 по 

активности 

3.1. Унапређен 
је правни и 
политички 
оквир за 
укључивање 
перспективе 
младих жена и 
мушкараца и 
учешће 
младих у 
процесима 
доношења 
одлука и 
развоју 
политика за 
младе 
  
  
  
  
  
  
  
  

3.1.1.Организације и институције 
препознају младе и различите 
категорије младих као посебну групу 
са својим правима и потребама 

3.1.1.1. Израдити свеобухватну анализу 
правног и политичког оквира и праксе за 
учешће и активизам младих на националном, 
покрајинском илокалном нивоу 

Израђена студија Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

3.1.1.3. Формулисати критеријуме за родно 
осетљиво праћење развоја политика у којима 
су уврштене перспективе младих и 
представници младих 

Урађена квалитативна анализа  Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

Израђен модел функционалних 
критеријума 

Нема података 

3.1.1.4. Обезбедити адекватну заступљеност 
(проценат места) и ниво учешћа младих како 
би се постигла равноправност младих у 
процесима и телима 

Израђене препоруке 1 100% 

100% 
Израђена анализа врсте и начина 
заступљености младих 

2 100% 

3.1.1.5. Извршити измене и допуне Закона о 
младима како би се унапредило правно 
препознавање младих и укључивање 
перспективе младих у развој јавних политика 

Израђен Нацрт закона о изменама и 
допунама Закона о младима којима се 
унапређује укључивање перспектива 
младих у развој јавних политика 

1 100% 100% 

3.1.2.Организације и институције 
креирају своју политику ипосебне 
планове узимајући у обзир 
перспективе младих и укључујући 
младе 

3.1.2.1. Подржати функционално и активно 
укључивање представника младих у рад и 
одлучивање јавних институција и организација 
на равноправној основи 

Подржан рад Савета за младе  1 100% 

Нема података 
Унапређене смернице за укључивање 
младих 

Нема података 
Нема 

података 

3.1.2.2. Развити смернице за омладински и 
родно одговорно буџетирање на свим 
нивоима 

Урађена квалитативна анализа  Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

Развијене и објављене смернице Нема података 

3.1.2.3. Развити и применити механизам 
структурираног дијалога по међународним 
стандардима 

Развијен механизам структуираног 
дијалога по међународним 
стандардима 

1 100% 100% 

3.1.3. ЈЛС креирају политику за младе 
на основу реалних потреба младих 
на локалном нивоу и доступних 
ресурса за рад са младима 

3.1.3.1. Подржати израду, реализацију, 
праћење и евалуацију локалних акционих 
планова (ЛАП) уз активно учешће младих у 
процесима и одлукама 

70% ЈЛС има ЛАП 89 52,7% 

76,3% 

50% ЈЛС је успешно реализовало ЛАП 89 100% 

3.1.3.2. Укључити младе мушкарце и жене на 
равноправној основи у процес развоја, 

70% ЈЛС је укључио младе у процес 
развоја, имплементације, праћења и 

2 1,2% 1,2% 



Специфични 
циљ 

Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% 
остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 
индикатора 

којих има више 
од 2 по 

активности 

имплементације, праћења и евалуацијеЛАП-
ова 

евалуације ЛАП-ова 

3.2. 
Успостављени 
су услови за 
изградњу 
капацитета и 
синергију у 
раду СОП и 
одрживи 
развој и 
укључивање 
већег броја 
младих 
удружења која 
спроводе 
омладинске 
активности 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3.2.1. Развијен механизам 
координације процеса и изградње 
капацитета СОП за реализацију НСМ 

3.2.1.1. Унапредити административне и 
оперативне капацитете надлежног 
министарства за спровођење Стратегије 

Праћење спровођења НСМ је 
унапређено применом 
информационих технологија које 
укључују родно осетљиве индикаторе 

Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

3.2.1.2. Развити програме обуке субјеката 
омладинске политике за развој и реализацију 
омладинске политике и НСМ 

6 подржаних активности/пројеката 2 33,3% 

24,5% 
450 обучених младих жена и 
мушкараца 

71 15,8% 

3.2.1.3. Обезбедити развој капацитета 
субјеката омладинске политике за праћење и 
извештавање о реализацији НСМ 

9 подржаних обука Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

270 СОП је прошло обуке Нема података 
Нема 

података 

3.2.1.4. Подржати развој капацитета младих да 
као изабрани представници младих учествују у 
процесима развоја политика и доношењу 
одлука, на свим нивоима и међународном 
нивоу 

9 подржаних обука 2 22,2% 

Нема података 

270 СОП је прошло обуке Нема података 
Нема 

података 

3.2.1.5. Утврдити све СОП који доприносе 
реализацији НСМ 

Евидентирани сви СОП са извршеном 
проценом доприноса 

Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

3.2.1.6. развити тематско годишње планирање 
реализације циљева НСМ, којим би се 
одређена тема ставила у фокус јавности и 
постигла синергија у раду 

3 тематска планирања 2 66,7% 66,7% 

3.2.1.7. Обезбедити развој и реализацију 
Агенди за младе у оквиру министарстава 
којима се дефинишу активности које 
министарства реализују за младе 

50% министарстава која спроводе 
омладинску политику је усвојио и 
примењује Агенду 

Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

3.2.1.8. Подржати измену Закона о младима 
којом би се обезбедило редовно извештавање 
Савета замладе и јавности о напретку у 
спровођењу НСМ и Агенди за младе 

100% министарстава представљених у 
Савету за младе доставља извештаје 
Савету  

Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

3.2.2. Обезбеђена је подршка 
одрживом развоју удружења која 
спроводе омладинске активности  

3.2.2.1. Омогућити коришћење јавних 
простора удружењима која спроводе 
омладинске активности за реализацију 

50 простора је стављено у функцију 
омладинских активности 

2 4% 4% 



Специфични 
циљ 

Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% 
остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 
индикатора 

којих има више 
од 2 по 

активности 

  
  

  програма за младе 

3.2.2.2. Обезбедити редовно административно 
и програмско финансирање рада и развоја 
репрезентативних савеза младих  

Извршена анализа стања и упоредне 
праксе ради разматрања измена и 
допуна прописа којим је уређено 
финансирање удружења  

Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

3.2.3. Успостављена је континуирана 
подршка програмима за спровoђење 
активности укључивања младих у 
друштво 

3.2.3.1. Омогућити континуирано 
финансирање програма удружења која 
спроводе омладинске активности који 
доприносе развоју друштва и омогућавају 
активно учешће младих  

240 подржаних активности/пројеката 3 1,2% 1,2% 

3.2.3.2. Подржати програме за развој знања и 
вештина омладинских активиста за ефективан 
допринос друштву кроз рад постојећих 
удружења која спроводе омладинске 
активности  

3 подржане активности пројекта 2 66,7% 

83,3% 
150 младих жена и мушкараца 
учествовало у активностима 

3860 100% 

3.2.3.3. Подржати активно укључивање младих 
из осетљивих група у рад удружења која 
спроводе омладинске активности и развој 
њихових компетенција  

12 подржаних ОЦД  6 50% 50% 

3.2.3.4. Подржати програме мотивисања 
младих жена и мушкараца за учешће у 
политичком животу и изборним процесима  

3 подржане активности/ пројекта  1 33,3% 33,3% 

3.2.3.5. Подржати активности мотивисања и 
развоја капацитета за укључивање младих 
жена и мушкараца у рад националних савета 
националних мањина  

3 подржане активности/ пројекта 
60 младих жена и мушкараца су у 
Националним саветима националних 
мањина  

Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

3.2.3.6. Подржати активности КЗМ усмерене на 
укључивање младих у друштво 

60 подржаних активности/пројеката  Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

3.2.4. Изграђен је механизам 
подршке и мотивације СОП за 
сарадњу и умрежавање и заједничке 
активности  

3.2.4.1.Подржати програме који омогућавају 
умрежавање субјеката омладинске политике и 
удруживање напора (синергију) на различитим 
нивоима и темама  

3 подржане активности/ пројекта 3 100% 100% 

3.2.4.2.подржати укључивање и чланство 
удружења која спроводе омладинске 
активности у међународним организацијама, 
учешће у међународним скуповима, 

3 подржане ОЦД  2 66,7% Нема података 



Специфични 
циљ 

Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% 
остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 
индикатора 

којих има више 
од 2 по 

активности 

процесима и телима 

Подржана 2 млада делегата у УН Нема података 
Нема 

података  

3.2.4.3. Обезбедити подршку развоју програма 
који се реализују у партнерству између 
удружења које спроводе омладинске 
активности и у партнерству са КЗМ  

90 подржаних активности/пројеката 2 2,2% 2,2% 

3.2.4.4. Подржати развој и реализацију 
пројеката међународне сарадње 

30 подржаних активности/пројеката 4 13,3% 13,3% 

3.2.5. Унапређени су и иновирани 
приступи и комуникација удружења 
која спроводе омладинске 
активности са младима 

3.2.5.1. Развити смернице за иновативне 
начине укључивања младих и мотивисање за 
активно учешће, које укључује родну 
перспективу и подстицајне мере за осетљиве 
групе младих 

Развијене смернице 1 100% 100% 

3.2.5.2. Подржати развој нових начина 
комуникације и канала комуникације 
удружења која спроводе омладинске 
активности са младима, са циљем укључивања 
нових активиста и чланова  

6 подржаних активности/пројеката Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

3.3. 
Унапређени 
услови за 
волонтирање 
међу младима 
и за младе 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3.3.1. Обезбеђена подстицајна 
средина и подршка за развој 
волонтерских активности и 
волонтирање  младих  

3.3.1.1. Подржати волонтерске активности 
удружења која спроводе омладинске 
активности, КЗМ и неформалних омладинских 
група  

600 подржаних волонтерских 
активности/пројеката  

107 17,8% 17,8% 

3.3.1.2. Подржати укључивање младих 
волонтера у краткорочне и дугорочне 
волонтерске програме  

12.000 младих жена и мушкараца је 
подржано 

410 3,4% 3,4% 

3.3.1.3. Подстицати образовне, културне и 
спортске установе да препознају, подрже и 
вреднују волонтирање младих  

300 установа препознало и вреднује 
волонтирање младих 

1 0,3% 0,3% 

3.3.1.4. Успоставити систем за препознавање и 
признавање вештина стечених волонтирањем 
при запошљавању и пратити његову 
ефикасност 

Развијен систем 1 100% 100% 

3.3.1.5. Подстицати међугенерацијску сарадњу 
и укључивање младих из осетљивих група кроз 

60 подржаних програма  
  

Нема података 
Нема 

података 
Нема података 



Специфични 
циљ 

Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% 
остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 
индикатора 

којих има више 
од 2 по 

активности 

  
  

волонтерске програме, пројекте и иницијативе  600 младих жена и мушкараца 
волонтира 

3.3.1.6. Подржати програме волонтирања у 
ванредним ситуацијама  

30 подржаних волонтерских сервиса 
за рад у ванредним ситуацијама 

Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

3.3.2. Волонтирање младих је 
препознато и подржано у развоју 

3.3.2.1. Подржати умрежавање волонтерских 
центара и сервиса у оквиру удружења која 
спроводе омладинске активности и КЗМ  

30 подржаних волонтерских центара 3 10% 10% 

3.3.2.2. Подржати формулисање политике 
волонтирања на националном нивоу, 
унапређење законског оквира за волонтирање 
и развој стандарда волонтерског рада  

Извршена анализа ефеката Закона о 
волонтирању и формулисање 
предлога за  унапређење законског 
оквира  

Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

3.3.2.3. Развити родно осетљиве критеријуме 
за извештавање и мерење ефеката 
волонтирања  

Извршена анализа постојећих и 
развијање предлога за недостајуће 
критеријуме  

Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

3.3.3. Oснажена удружења која 
спроводе омладинске активности и 
КЗМ за спровођење волонтерских 
програма и пројеката  

3.3.3.1.Обезбедити примену стандарда 
волонтерског рада у активностима удружења 
која спроводе омладинске активности и КЗМ  

Подржано 30 ОЦД који примењују 
стандарде 

Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

3.3.3.2. подржати обуке за удружења која 
спроводе омладинске активности и КЗМ о 
волонтерском менаџменту  

Подржано 30 ОЦД и ЈЛС 2 6,7% 6,7% 

3.3.3.3. подржати редовне, родно осетљиве 
евалуације програма волонтирања у оквиру 
удружења која спроводе омладинске 
активности и КЗМ  

Подржано 30 ОЦД и ЈЛС 1 3,3% 3,3% 

3.3.3.4. Подржати развој и рад волонтерских 
сервиса у оквиру удружења која спроводе 
омладинске активности и КЗМ  

Подржано 30 ОЦД и ЈЛС  Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

3.4. Повећано 
је учешће 
младих у 
заштити 
животне 
средине и 
одрживог 
развоја  
  
  

3.4.1. Унапређене су могућности 
младих за учешће у процесима и 
одлукама о животној средини и 
одрживом развоју  

3.4.1.1. Подржати успостављање сарадње 
између младих и тела ЈЛС надлежног за 
заштиту животне средине, укључивање 
младих у оснивање и рад зелених савета и 
израду локалних еколошких акционих планова  

30 ЈЛС укључује младе у рад зелених 
савета 

6 20% 20% 

3.4.1.2. Подржати укључивање младих у 
консултативне процесе у области заштите 
животне средине и развој смерница за 
праћење процене утицаја на животну средину 

10 процеса укључује младе 5 50% 50% 

3.4.1.3. Унапредити доступност информација о 30 подржаних активности/пројеката 7 23,3% 23,3% 



Специфични 
циљ 

Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% 
остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 
индикатора 

којих има више 
од 2 по 

активности 

  
  

стању животне средине младима у сарадњи са 
субјектима омладинске политике  

информисаности 

3.4.2.  Обезбеђена је мултисекторска 
подршка програмима заштите 
животне средине и одрживог развоја 
које реализују СОП  

3.4.2.1. Подржати субвенционисање 
омладинских предузетничких идеја са 
компонентом заштите животне средине кроз 
промоцију обновљивих извора енергије, 
екотуризма и других облика зелене економије  

15 подржаних предузетничких идеја Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

3.4.2.2. Подржати активности заштите животне 
средине које реализују субјекти омладинске 
политике и укључивање младих у реализацију 
програма заштите животне средине и 
одрживог развоја које спроводе међународне 
организације  

6 подржаних активности /пројеката 
СОП  

3 50% 50% 

УКУПАН % ОСТВАРЕНОСТИ ИНДИКАТОРА ЗА СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3 40% 

 
Трећи стратешки циљ који се бави унапређењем активног учешћа младих жена и мушкараца у друштву, када се гледа у односу на 
проценат остварености индикатора, има просечно 40% остварености. Напомиње се да је искључено 24 индикатора за које нису 
постојали подаци. 

 

 

 

 

 



СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4: Унапређено здравље и благостање младих жена и мушкараца 

Специфични 
циљ 

Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% 
остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 

индикатора којих 
има више од 2 по 

активности 

4.1. Програми 
промоције 
здравља и 
превенције 
ризичног 
понашања 
младих су 
унапређени и 
доступни већем 
броју младих 
жена и 
мушкараца  

4.1.1. 
Стандардизовани 
програми и 
развијене услуге за 
превенцију здравља 
и унапређење 
здравих стилова 
живота  

4.1.1.1. Израдити програме 
промоције здравља младих 

1 подржан програм Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

4.1.1.2. Унапредити програме и 
услуге превенције ризичног 
понашања код младих 

3 подржана програма 2 66.7% 66.7% 

4.1.2. Унапређена 
доступност програма 
за превенцију 
болести зависности 
младих  

4.1.2.1. Подржати програме 
вршњачке едукације младих за 
превенцију болести зависности 
од психоактивних супстанци, 
игара на срећу и нових медија 
на локалном нивоу  

6 подржаних активности/пројеката 

4 
 
 
 

66.7% 
66.7% 

6.000 младих жена и мушкараца корисника програма Нема података 
Нема 

података 

4.1.2.2. Подржати програме и 
активности информисања у 
сврху превенције болести 
зависности  

3 подржане активности/ пројекта информисања 1 33.3% 

33.3% 
4.1.2.3.  Подржати програме 
едукације родитеља и 
наставника за превенцију 
болести зависности од 
психоактивних супстанци, 
игара на срећу и нових медија  

3 подржане активности /пројекта  Нема података 
Нема 

података 

4.1.3.Унапређена 
доступност програма 
за превенцију полно 
преносивих 
инфекција, ХИВ/сиде 
и очувања 
репродуктивног 
здравља  

4.1.3.1. Подржати програме 
вршњачке едукације младих за 
превенцију полно преносивих 
инфекција, ХИВ/сиде и 
унапређење репродуктивног 
здравља  

6 подржаних активности/пројеката  
  
6.000 младих жена и мушкараца корисника програма  

1 16.7% 

16.7% 
Нема података 

Нема 
података 

4.1.3.2. Подржати програме 
превенције полно преносивих 
инфекција и ХИВ/сиде, 
репродуктивног здравља 

6 подржаних активности/пројеката  1 16.7% 

16.7% 
6.000 младих жена и мушкараца корисника програма Нема података 

Нема 
података 



Специфични 
циљ 

Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% 
остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 

индикатора којих 
има више од 2 по 

активности 

младих и планирања 
породице  

4.1.4. Унапређена 
доступност програма 
за очување 
менталног и општег 
здравља младих 

4.1.4.1. Подржати програме 
едукације младих, родитеља и 
наставника за унапређење 
менталног и општег здравља 
младих  

2 подржана програма 2 100% 100% 

4.1.4.2. Подржати програме 
правилне исхране и 
превенције гојазности код 
младих жена и мушкараца  

3 подржане активности/пројеката Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

4.2.Створени 
услови за развој 
здравих стилова 
живота младих 
жена и 
мушкараца 

4.2.1. Унапређене 
политике и програми 
развоја здравих 
стилова живота 
младих жена и 
мушкараца  

4.2.1.1. Унапредити јавне 
политике за финансирање 
програма за здраве стилове 
живота 

2 нове / унапређене јавне политике које су уврстиле 
финансирање програма за здраве стилове живота 

1 50% 50% 

4.2.2. Унапређене 
могућности младих 
жена и мушкараца за 
квалитетно 
провођење 
слободног времена и 
учешће у спортским 
и рекреативним 
активностима  

4.2.2.1. Подржати развој и 
реализацију програма 
субјеката омладинске 
политике за развој здравих 
стилова живота  

12 подржаних активности/пројеката 9 33.3% 33.3% 

4.2.2.2. Подржати и развити 
програме спортских секција и 
других ваннаставних 
активности усмерених на 
развој здравља кроз животне 
вештине, са посебним освртом 
на младе жене 

6.000 младих жена и мушкараца укључено је у 
активности 300 секција 

503 особе 8.4% 8.4% 

4.2.2.3. Подржати активности 
увођења наставе физичког 
васпитања у курикулуме 
високошколских установа  

Доступан курикулум Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

4.2.2.4. Подржати изградњу, 
санацију и адаптацију јавних 
простора и стављање у 
функцију квалитетног 
провођења слободног 

90 јавних простора 18 20% 20% 



Специфични 
циљ 

Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% 
остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 

индикатора којих 
има више од 2 по 

активности 

времена младих  

4.3. Унапређени 
услови за рад са 
младима у 
здравственом 
ризику 

4.3.1. Унапређена 
подршка младима у 
здравственом ризику 

4.3.1.1. Развити стандарде и 
подржати услуге за младе у 
здравственом ризику  

6 подржаних услуга  Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

4.3.1.2. Развити стандарде и 
подржати програме подршке 
младима у здравственом 
ризику 

12 подржаних активности/пројеката 1 8.3% 8.3% 

4.3.2. Повећана 
сензибилизација 
институција које се 
баве младима у 
здравственом ризику  

4.3.2.1. Унапредити програме 
сензибилизације представника 
институција и КЗМ за рад са 
младима у здравственом 
ризику 

2 подржане активности/пројекта 2 100% 100% 

4.4. Унапређене 
мере за 
становање и 
осамостаљивање 
младих 

4.4.1  Унапређене 
мере за решавање 
стамбеног питања 
младих 

4.4.1.1. Развити 
субвенционисане мере за 
становање младих 
(субвенционисани кредити)  

Развијене мере Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

4.4.1.2. Подстаћи изградњу 
непрофитних станова за младе 

1 програм подржан Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

4.4.1.3  Подржати 
субвенционисане мере за 
решавање стамбеног питања 
младих парова и родитеља, уз 
посебне мере за младе 
самохране мајке  

Подржан процес развоја мера Нема податата 
Нема 

података 
Нема података 

4.4.2. Унапређене 
мере за привремено 
становање младих  

4.4.2.1 Развити мере подршке 
становању младих жена и 
мушкараца ван образовног 
система  

Подржан процес развоја мера Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

4.4.2.2. Унапредити 
критеријуме за унапређење 
услова у ученичким и 
студентским домовима  

Доступни критеријуми Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

4.5. Развијена 
одговорност 
младих жена и 
мушкараца 
према очувању 

4.5.1.Унапређени 
програми едукације 
младих, родитеља и 
наставника за 
заштиту животне 

4.5.1.1. Подржати обуке за 
вршњачке едукаторе за рад са 
младима на унапређењу 
животне средине, одрживом 
развоју и климатским 

3 подржане активности/пројекта 6 100% 

100% 
60 едукованих вршњачких едукатора 60 100% 



Специфични 
циљ 

Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% 
остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 

индикатора којих 
има више од 2 по 

активности 

животне 
средине 

средине, одрживи 
развој и климатске 
промене  

променама  

4.5.1.2. Подстаћи развој обука 
младих жена и мушкараца за 
отклањање и превазилажење 
ризика по здравље у случају 
ванредних ситуација 

Програми се спорводе у 20 ЈЛС 1.200 младих 
корисника програма  

Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

Нема података 
Нема 

података 

4.5.2. Унапређено 
информисање 
младих, родитеља и 
наставника о 
заштити животне 
средине, одрживом 
развоју и 
климатским 
променама  

4.5.2.1.Развити активности 
информисања младих, 
родитеља и наставника за 
заштиту и унапређење 
животне средине, одрживи 
развој и климатске промене  

9 подржаних активности/пројеката 3 33.3% 33.3% 

4.5.2.2 Подржати активности 
усмерене на разумевање 
ризика по здравље 
узрокованих загађеном 
животном средином 

9 подржаних активности/пројеката 2 22.2% 22.2% 

4.5.2.3. Обезбедити обуке 
младих о превенцији и 
отклањању последица 
догађаја са катастрофалним 
последицама 

9 подржаних активности/пројеката Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

УКУПАН % ОСТВАРЕНОСТИ ИНДИКАТОРА ЗА СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4 45% 

 
Четврти стратешки циљ који се бави унапређењем здравља и благостања младих жена и мушкараца, када се гледа у односу на 
проценат остварености индикатора, има просечно 45% остварености. Напомиње се да је искључено 16 индикатора за које нису 
постојали подаци. 
 
 
 

 



СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5: Унапређени услови за развијање безбедносне културе младих 

Специфични циљ Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 

индикатора којих има 
више од 2 по 
активности 

5.1. Успостављено 
свеобухватно и 
континуирано 
образовање младих о 
безбедносним 
изазовима, ризицима 
и претњама и 
безбедном понашању 

5.1.1. Успостављен је и уређен 
начин континуираног 
развијања  безбедносне 
културе младих на свим 
нивоима рада са младима 

5.1.1.1.Унапредити наставне и 
ваннаставне активности 
садржајима који омогућавају 
младима да стекну нова знања, 
вештине и способности из 
области безбедности 

30%  школа спроводе 
наставне и ваннаставне 
активности из области 
безбедности 

Нема података Нема података Нема података 

5.1.1.2.Унапредити важеће 
критеријуме и стандарде према 
којима се спроводе програми 
везани за безбедност младих 
укључујући и родно засноване 
безбедносне ризике и претње 

Развијени стандарди за 
сповођење програма 

Нема података Нема података Нема података 

5.1.1.3. Подржати активности 
субјеката омладинске политике 
који промовишу безбедносну 
културу међу младима 

15 подржаних 
активности/пројеката 

5 34 % 34 % 

5.1.1.4. Развити програме који ће 
младима омогућити да прођу 
систем обуке и оспособљавања за 
реаговање на безбедносне 
ризике и претње у њиховом 
непосредном окружењу 

600 младих жена и 
мушкараца је обучено и 
оспособљено да реагују на 
безбедносне ризике и 
претње у њиховом 
непосредном окружењу 

Нема података Нема података Нема података 

5.1.2. Развијени разноврсни и 
свеобухватни програми који се 
баве савременим 
безбедносним ризицима и 
претњама којима су млади 
изложени 

5.1.2.1. Подржати развој и 
реализацију програма са 
превентивним мерама и 
активностима усмерених ка 
умањењу ризика и претњи којима 
су млади изложени 

6 подржаних 
активности/пројеката 

2 34 % 34 % 

5.1.2.2. Унапредити постојеће и 
развити нове програме и 
активности који обухватају  
безбедносне ризике којима су 
млади изложени у саобраћају 

6 подржаних 
активности/пројеката 

3 50 % 50 % 

5.1.2.3. Унапредити постојеће и 
развити нове програме и 
активности који обухватају ризике 

6 подржаних 
активности/пројеката 

Нема података Нема података Нема података 



Специфични циљ Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 

индикатора којих има 
више од 2 по 
активности 

од различитих облика криминала 
и корупције 

5.1.2.4. Развити програме који 
оснажују младе и развијају 
одређене вештине и способности 
како да адекватно реагују 
приликом природних катастрофа 
и елементарних непогода 

3 подржане активности/ 
пројекта 

6 100 % 100 % 

5.1.2.5. Подржати програме који 
оспособљавају младе да 
препознају и адекватно реагују на 
дигитално насиље, тј. насиље које 
настаје применом  информационе 
технологије 

15 подржаних 
активности/пројеката (који 
укључују и ИТ едукативне 
кампање за промоцију 
корисне, креативне и 
безбедне употребе 
информационих технологија) 

4 27 % 27 % 

5.1.2.6. Развијати и унапредити 
програме превенције у области 
трговине људима/младима 

3 подржане активности/ 
пројекта 300 младих жена и 
мушкараца укључено у 
програме 

Нема података Нема података Нема података 

5.1.2.7. Развити и подржати 
активности за превенцију и 
сузбијање родно заснованог, 
сексуалног и партнерског насиља 
над младим женама 

15 подржаних активности 
/пројеката 1.500 младих 
жена укључено у програме   
1.500 младих жена укључено 
у програме 15 подржаних 
активности 

Нема података Нема података Нема података 

5.1.3. Унапређено је праћење 
и анализа  безбедносних 
ризика и претњи и сарадња 
институционалних и 
ванинституционалних актера у 
заштити младих 

5.1.3.1. Подржати истраживања и 
стручне анализе о безбедносним 
изазовима, ризицима и претњама 
којима су млади изложени (као и 
специфичне ризике за младе 
жене и мушкарце) 

Перспектива безбедности 
младих жена и мушкараца 
укључена у истраживање о 
положају младих 

1 100 % 100 % 

5.1.3.2. Обезбедити сарадњу и 
синергију у раду институција на 
локалном нивоу ради заштите 
младих од безбедносних ризика и 
претњи 

9 реализованих 
интерсекторских сарадњи 

Нема података Нема података Нема података 

5.1.3.3. Развити нове начине 
комуникације у сајбер простору с 

12 подржаних активности/ 
пројекта; Подржан рад 

Нема података Нема података Нема података 



Специфични циљ Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 

индикатора којих има 
више од 2 по 
активности 

младима који имају проблем 
безбедносне природе, где су сви 
актери међусобно повезани  и 
усмерени ка потребама младих 

Националног контакт центра 
за безбедност деце на 
интернету — БИТ 19833; 

5.2. Унапређени 
програми поштовања 
људских и мањинских 
права, родне 
равноправности, 
прихватања 
различитости, 
толеранције и 
неговања ненасилних 
начина комуникације 

5.2.1.  Унапређени су програми 
рада с младима о 
социокултурним, верским, 
сексуалним и другим 
различитостима 

5.2.1. 1. Подржати програме 
обуке наставника и омладинских 
радника о социокултурним, 
верским и другим 
различитостима 

3 подржане активности/ 
пројекта 

Нема података Нема података Нема података 

5.2.1. 2. Развити програме 
комуникације и сарадње између 
различитих друштвених група 
којима млади припадају 

9 подржаних 
активности/пројеката 

4 45 % 45 % 

5.2.1.3. Подржати програме 
вршњачке едукације и 
интеркултуралног учења који 
промовишу толеранцију, 
разумевање и 
антидискриминацију 

9 подржаних 
активности/пројеката 

9 100 % 

100 % 

500 младих жена и 
мушкараца укључено 

1218 младих 
жена и 

мушкараца 
укључено * 

100 % 

5.2.2  Млади су развили 
негативне ставове поводом 
ношења и злоупотребе оружја 
и оруђа и експлозивних 
направа у решавању проблема 

5.2.2.1. Развијати програме који 
информишу младе о 
потенцијалним опасностима и 
смањују злоупотребу оружја, 
оруђа и експлозивних направа 
међу младима 

9 подржаних 
активности/пројеката 

Нема података Нема података Нема података 

5.3.  Унапређени 
програми 
ресоцијализације и 
реинтеграције у раду 
са младима који су 
учиниоци кривичних 
дела и прекршај 
  

5.3.1  Смањено насиље које 
врше млади 

5.3.1.1.  Подржати програме 
развоја вештина ненасилног 
решавања конфликта међу 
младима 

3 подржане активности/ 
пројекта; 120 младих жена и 
мушкараца са развијеним 
вештинама организованог 
начина размене 
размишљења 

Нема података Нема података Нема података 

5.3.1.2 . Развити посебне 
програме за рад са младима који 
су учиниоци родно заснованог 
насиља 

3 подржане активности/ 
пројекта; 120 младих жена и 
мушкараца са развијеним 
вештинама организованог 
начина размене 

Нема података Нема података Нема података 



Специфични циљ Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 

индикатора којих има 
више од 2 по 
активности 

размишљења 

5.3.1.3.  Обезбедити  веће 
укључивање 
ванинституционалних актера у 
програме који на  локалном 
нивоу развијају услуге 
ресоцијализације и реинтеграције 
младих који су били на заводским 
мерама 

3 подржана програма/услуга 
ванинституционалних актера 

Нема података Нема података Нема података 

5.3.2  Унапређен рад са 
младима након извршене 
заводске мере или одслужене 
затворске казне 

5.3.2.1. Успоставити механизме 
реинтеграције и подржати 
могућности запошљавања младих 
након извршене заводске мере 
или одслужене затворске казне 

3 подржане активности/ 
пројекта 

Нема података Нема података Нема података 

5.4. Унапређени 
програми рада са 
младима који су жртве 
насиља 

5.4.1. Смањено насиље на 
штету младих 

5.4.1.1. Подржати програме и 
обуке за развој вештина за 
реаговање на насиље на штету 
младих 

3 подржане активности/ 
пројекта 

2 67 % 

83 % 300 младих жена и 
мушкараца укључено у 
програме 

4194 младих 
жена и 

мушкараца 
укључено у 
програме * 

100 % 

5.4.2. Унапређена је сарадња 
субјеката омладинске 
политике на креирању 
заједничких програма и 
активности за жртве насиља 

5.4.2.1. Подржати програме 
субјеката омладинске политике 
усмерене на рад са младима који 
су жртве насиља 

3 подржане активности/ 
пројекта 

1 34 % 34 % 

УКУПАН % ОСТВАРЕНОСТИ ИНДИКАТОРА ЗА СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5 61% 

* број учесника у програму је далеко већи од задатог у индикатору 

 

Пети стратешки циљ који се бави унапређењем услова за развијање безбедносне културе младих, када се гледа у односу на проценат 

остварености индикатора, има просечно 61% остварености. Напомиње се да је искључено 14 индикатора за које нису постојали 

подаци. 
 



СТРАТЕШКИ ЦИЉ 6: Унапређена подршка друштвеном укључивању младих из категорија у 

ризику од социјалне искључености 

Специфични циљ Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% 
остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 
индикатора 
којих има 

више од 2 по 
активности 

6.1. Стварени су системски 

предуслови да млади у ризику 

од социјалне искључености 

буду адекватно препознати и 

подржани у укључивању у 

економске, друштвене и 

културне токове 

6.1.1. 
Успостављен 
ефикасан, родно осетљив систем 
препознавања различитих 
категорија 
младих у ризику од социјалне 
искључености у складу са ЕУ 
стандардима 

6.1.1.1. Развити нови систем 
категоризације младих у ризику од 
социјалне искључености у складу са ЕУ 
стандардима 

Развијен систем 
категоризације 
младих у ризику од 
социјалне 
искључености 

Нема података 
Нема 

података 
Нема 

података 

6.1.1.2. Подржати реализацију 
истраживања о младима из 
различитих категорија у ризику од 
социјалне искључености 

Перспектива 
укључена у 
истраживање о 
положају младих 

1 100% 100% 

6.1.2. 
Успостављен 
систем праћења и процене 
прилагођености програма младих 
жена и мушкараца у ризику од 
социјалне 
искључености 

6.1.2.1. Развити родно осетљив 
механизам праћења и евалуације 
локалних програма намењених младима 
у ризику од социјалне искључености 

Развијен родно 
осетљив механизам 
праћења 

 
1 
 

100% 

 

76% 
25 ОЦД 
укључено у процес 

13 52% 

6.1.3. 
Успостављен систем 
акредитације програма и 
лиценцирања 
пружаоца услуга младима у ризику од 

социјалне 
искључености 

6.1.3.1. Извршити стандардизацију 
услуга и програма намењених младима 
у ризику од социјалне искључености 

Успостављено 
мултисекторско тело 
задужено за 
стандардизацију 

 
Креирана 
стандардизација 
услуга у складу са 
принципима 
инклузивне 
омладинске 
политике 

Нема података 
Нема 

података 
Нема 

података 

6.2. Повећана је доступност и 

обим активности превенције 

социјалне искључености 

младих у 

6.2.1. Програми за превентивну 
подршку 
младима у ризику од 
социјалне 
искључености спроводе се на 

6.2.1.1. Подржати успостављање 
локалних сервиса и развој програма 
за ефикасније саветовање и 
психолошку подршку 
младих у ризику од социјалне 

12 подржаних 
активности/ услуга 

1 8,3% 8,3% 



Специфични циљ Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% 
остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 
индикатора 
којих има 

више од 2 по 
активности 

ризику46 локалном нивоу искључености 

6.2.1.2. Подржати успостављање 
локалних сервиса и развој програма 
за унапређење радног ангажмана 
младих у ризику од социјалне 
искључености 

10 подржаних 
активности/проје ката 
за развијање 
капацитета за 
запошљавање младих 
у ризику 

1 10% 

 

 

10% 

6.2.3. Субјекти омладинске политике 
на локалном нивоу имају 
компетенције за рад на 
превенцији социјалне 

искључености младих 

6.2.3.1. Подржати програме 
обуке представника 
институција и ОЦД које се баве 
превенцијом социјалне искључености 
младих 

12 подржаних 
активности 
/пројеката обука 

3 
 
 
 

Нема 
података 

25% 25% 

360 особа 
едуковано 

6.2.3.2.Подржати програме 
информисања доносиоца одлука у 
јединицама локалне самоуправе на 
тему права и потреба младих у ризику 
од социјалне 
искључености 

3 подржане 
активности/ 
пројекта 
информисања 

Нема 
података 

Нема 
података 

Нема 
података 

6.2.3.3 Подржати програме обуке о 
родној равноправности и родној 
перспективи за 
представнике институција које се баве 
превенцијом социјалне искључености 

12 подржаних 
активности/пројеката 

1 пројекат 
 

8,3% 

 
8,3% 

360 особа едуковано Нема података  Нема података 

6.2.4. Удружења која спроводе 
омладинске 
активности континуирано развијају и 

6.2.4.1. Обезбедити подршку 
програмима 
удружења која спроводе омладинске 
активности на идентификовању 
потреба младих у ризику 
и развоју и реализацији адекватних 
програма 

30 подржаних 
активности/пројеката 

1 3,3% 3,3% 

6.2.4.2. Успоставити партнерство и 
подржати удружења која раде са 
младима који су у ризику од социјалне 
искључености 

Сви подржани 
програми спроводе 
се у партнерству 

2 Нема података Нема података 

6.3. Повећан је обухват младих 6.3.1. Млади у ризику од 6.3.1.1 Подржати развој локалних Подржан развој 30 1 3,3% 3,3% 



Специфични циљ Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% 
остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 
индикатора 
којих има 

више од 2 по 
активности 

у ризику од социјалне 
искључености који су 
корисници локалних сервиса и 
програма подршке 

социјалне 

искључености 
активно користе постојеће 
сервисе и програме 

сервиса за ефикасно, оптимално и 
благовремено информисање 
социјално искључених младих 

локалних сервиса 

6.3.1.2. Подржати активности 
континуираног истраживања степена 
коришћења постојећих услуга 
намењених младим женама и 
мушкарцима у ризику од социјалне 
искључености 

Интегрисани 
подаци у главним 
истраживањима о 
видовима 
подршке 

Нема података Нема података Нема података 

6.3.2. Запослени у институцијама 
система поседују компетенције за 
пружање 
адекватне подршке младима у 
ризику од социјалне 
искључености 

6.3.2.1. Развити програме 
сензибилизације запослених у 
институцијама система у циљу 
ефикасније 
подршке младима у ризику од 
социјалне искључености 

9 подржаних 
активности/пројеката 
обука 

1 
 

11,1% 

 
13,9% 

180 особа запослених у 
институцијама је 
едуковано 

30 16,7% 

УКУПАН % ОСТВАРЕНОСТИ ИНДИКАТОРА ЗА СТРАТЕШКИ ЦИЉ 6 24,8% 

 

Шести стратешки циљ који се бави унапређењем подршке друштвеном укључивању младих из категорија у ризику од социјалне 

искључености, када се гледа у односу на проценат остварености индикатора, има просечно 24,8% остварености. Напомиње се да је 

искључено 6 индикатора за које нису постојали подаци. 
 

 

 



СТРАТЕШКИ ЦИЉ 7: Унапређена мобилност, обим међународне сарадње младих и подршка 

младим мигрантима 

Специфични циљ Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 

индикатора којих 
има више од 2 по 

активности 

7.1.  Побољшани су 
економски, 
културни и 
административни 
предуслови за 
мобилност младих 
жена и мушкараца  

7.1.1. Унапређени програми и 
сервиси материјалне подршке 
мобилности  

7.1.1.1. Унапредити националне програме 
финансирања мобилности младих и међународне 
сарадње младих  

15 подржаних активности/пројеката 1 6,7% 6,7% 

7.1.2. Унапређена је 
доступност програма подршке 
мобилности младих и обим 
коришћења програма међу 
младима  

7.1.2.1. Подржати активности информисања 
младих о програмима подршке мобилности 
младих у активностима удружења која спроводе 
омладинске активности и КЗМ  

9000 младих жена и мушкараца je 
информисано о могућностима за 
мобилност 

Нема података Нема података Нема података 

7.1.2.2. Унапредити информисање младих о 
програмима подршке мобилности младих у 
образовном систему  

70 ЈЛС у којима су дистрибуиране 
информације о стипендијама и 
другим моделима финансирања у 
оквиру школа   

3 4,3% 4,3% 

7.1.2.3. Унапредити доступност Европске 
омладинске картице као средства побољшања 
мобилности младих  

65.000 младих жена и мушкараца 
користи Европску омладинску картицу 

Нема података Нема података Нема података 

7.1.3. Унапређено је 
препознавање и 
промовисање мобилности 
младих код наставног особља, 
омладинских радника, 
родитеља и старатеља  

7.1.3.1. Организовати обуке за наставнике и 
стручне сараднике о сврси мобилности и 
доступним програмима мобилности  

18 подржаних активности/пројеката 
информисања  

Нема података Нема података Нема података 

27 активности/пројеката обука   Нема података Нема података Нема података 

7.1.3.2. Поспешити информисање родитеља и 
старатеља о сврси мобилности и доступним 
програмима мобилности  

15 подржаних активности/пројеката 
информисања 

1 6,7% 6,7% 

7.1.4. Омогућена је техничка 
подршка мобилности младих 
и системско препознавање 
наученог током периода 
мобилности  

7.1.4.1. Oмогућити асистенцију младима у 
административним процедурама у оквиру рада 
контакт тачака за националне и међународне 
програме мобилности 

Повећан броја младих жена и 
мушкараца који се обраћају контакт 
тачкама ради асистенције око 
административних услова, за 25%  

Нема података Нема података Нема података 

7.1.4.2. Обезбедити препознавање и примену 
Еуропаса (EUROPASS) 51 као посебног средства 
признавања квалификација стечених у 
неформалном или формалном образовању кроз 
мобилност  

5 подржаних активности/пројеката 
обука  

Нема података Нема података Нема података 

1000 младих жена и мушкараца 
едуковано да прикаже своје вештине 
и квалификације 

Нема података Нема података Нема података 

7.2. Обезбеђени су 
услови за 

7.2.1. Унапређена је 
регионална и међународна 

7.2.1.1 Промовисати учешће младих у различитим 
програмима и пројектима регионалне и 

6.000 младих жена и мушкараца из 
Србије је пријављено за међународне 

70 1,2% 1,2% 



Специфични циљ Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 

индикатора којих 
има више од 2 по 

активности 

повећање 
мобилности 
младих и 
унапређење 
међународне 
сарадње младих 

сарадња у области 
омладинске политике  

међународне сарадње у области омладинске 
политике   

догађаје, програме и сервисе, по полу   

7.2.2. Обезбеђена је 
разноврсност и одрживост 
програма мобилности и 
међународне сарадње 
младих  

7.2.2.1. Обезбедити реализацију међународних 
догађаја у Републици Србији од значаја за младе  

15 подржаних догађаја 1 6,7% 

3,6% 

1.500 учесника догађаја по полу 8 0,5% 

7.3. Унапређена је 
унутрашња 
мобилност младих 
ради запошљавања  

7.3.1  Радна мобилност 
младих је препозната и 
подржана у оквиру програма 
подршке запошљавања  

7.3.1 1. подржати сарадњу локалних 
информативних сервиса за младе са центрима за 
запошљавање у развоју боље комуникације 
могућности радне мобилности младих  

40 ЈЛС у којима инфо сервиси пружају 
информације о расположивим 
радним местима и могућностима 
праксе ван своје општине у сарадњи 
са НСЗ  

1 2,5% 2,5% 

7.3.2. Развијен и примењен 
систем подршке приликом 
промене места боравка ради 
запошљавања  

7.3.2.1. Стимулисати програме мотивисања младих 
на радну мобилност ка мање развијеним 
срединама и руралним подручјима  

15 подржаних активности/пројеката Нема података Нема података Нема података 

300 младих жена и мушкараца су 
искористили програме 

Нема података Нема података Нема података 

7.3.2.2.. Подстаћи развој додатних мера подршке 
за радну мобилност младих ка мање развијеним 
срединама и руралним подручјима 

Предложене мере подршке за 
новозапослене у фирмама и 
предузетнике у мање развијеним 
срединама и руралним подручјима 

Нема података Нема података Нема података 

7.4. Унапређена је 
превенција и борба 
против 
ирегуларних 
миграција младих 
жена и мушкараца 
и подршка младим 
мигрантима  

7.4.1. Успостављено је 
праћење и анализа и 
регуларних миграција и 
унапређење прилагођених 
мера и програма 

7.4.1.1. подржати дефинисање политика 
заснованих на добијеним подацима у сврху 
прилагођавања мера усмерених на превенцију и 
борбу са ирегуларним миграцијама.  

3 подржане политике 1 33,0% 33,0% 

7.4.1.2. Подржати утврђивање потреба и 
приоритета младих миграната ради унапређења 
прилагођености програма  

Успостављена пракса укључиваља 
миграната ради планирања и 
реализације програма који су им 
намењени  

1 100,0% 100,0% 

7.4.2.  Развијена је програмска 
подршка програмима борбе и 
превенције  ирегуларних 
миграција  

7.4.2.1.Мапирати програме подршке младим 
мигрантима и програме превенција ирегуларних 
миграција 

Израђена база подржаних програма 1 100,0% 100,0% 

7.4.2.2. Подржати активности прихвата и рада са 
младим мигрантима на локалном нивоу 

15 подржаних прихватних услуга 15 100,0% 100,0% 

7.4.2.3. Подржати активности подизања свести 
младих о узроцима и последицама ирегуларних 
миграција у сврху јачања превенције и смањења 
дискриминације, узимајући у обзир Перспективе 

3 реализоване кампање који су 
укључиле перспективе миграната 

2 67,0% 67,0% 



Специфични циљ Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 

индикатора којих 
има више од 2 по 

активности 

миграната  

УКУПАН % ОСТВАРЕНОСТИ ИНДИКАТОРА ЗА СТРАТЕШКИ ЦИЉ 7 38,6% 

 

Седми стратешки циљ који се бави унапређењем мобилности, обима међународне сарадње младих и подршком младим мигрантима, 

када се гледа у односу на проценат остварености индикатора, има просечно 38,6% остварености. Напомиње се да је искључено 10 

индикатора за које нису постојали подаци. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  



СТРАТЕШКИ ЦИЉ 8: Унапређен систем информисања младих и знање о младима  

Специфични циљ Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 

индикатора којих 
има више од 2 по 

активности 

8.1. Младима је 
омогућен приступ 
потпуним, разумљивим 
и поузданим 
информацијама у 
складу са њиховим 
потребама 

8.1.1. 
Успостављен је 
повезан и 
координисан приступ 
информисању младих 

8.1.1.1.Подржати учешће младих у 
идентификовању потреба (производњи 
и емитовању 
медијских), развоју информативних 
програма и сервиса, припремању и 
достављању 
информација и 
евалуацији услуга и 
програма 

3 подржане активности/ 
пројекта који укључују 
младе у процес 

2 67 % 

67 % 
3 подржане 
активности/ пројекта за 
развој 
медијске 
писмености код 
младих 

Нема 
података 

Нема 
података 

8.1.1.2 Подржати 
развој 
ванинституционалних 
информативних 
програма и сервиса за 
младе на локалном 
нивоу 

9 подржаних 
ванинституци- 
оналних програма и 
сервиса 

 
1 

11 % 

7 % 
30 ЈЛС у којима 
функционишу 
локални програми и 
сервиси 

1 3 % 

8.1.1.3. Успоставити 
сарадњу и координацију 
информативних 
програма и сервиса за 
младе на локалном 
нивоу са другим 
програмима, 
сервисима и 
структурама за младе 

У 30 ЈЛС постоји 
сарадња са другим 
субјектима 
омладинске 
политике 

Нема 
података 

Нема 
података 

Нема података 

8.1.2. 
Информативни 
програми и 
сервиси су 
прилагођени 
потребама свих 
младих 

8.1.2.1. Подржати програме и сервисе у 
прилагођавању информациј а језику 
разумљивом младима и омогућавању 
информисања на језицима националних 
мањина 

30 подржаних 
активности/пројеката 
којe користе младима 
(минимум 15 
активости/пројеката 
имају прилагођен језик 
националних мањина) 

Нема 
података 

Нема 
података 

Нема података 

8.1.2.2. Подстицати и промовисати 
родно осетљив језик у 
информисању младих 

3 подржане активности/ 
пројекта 

Нема 
података 

Нема 
података 

Нема података 



Специфични циљ Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 

индикатора којих 
има више од 2 по 

активности 

8.1.2.3. Обезбедити подршку 
програмима и сервисима прилагођених 
осетљивим 
друштвеним групама који гарантују 
равноправност у приступу 
информацијама за све младе 

3 подржана програма 
који су усмерени на 
информисање младих 
из осетљивих група 

Нема 
података 

Нема 
података 

Нема података 

8.1.3. 
Информисање 
младих 
усклађено је са 
европским 
стандардима и 
независно од било 
каквог интереса 

8.1.3.1. Развити и подржати примену 
стандарда и 
критеријума квалитета омладинског 
информативног рада у складу са 
Европском повељом о информацијама 
за младе 

Усвојени стандарди 
информисања 
младих у складу са 
Европском повељом 

Нема 
података 

Нема 
података 

Нема података 

8.1.3.2. Дефинисати смернице за 
информисање младих путем интернета у 
складу са Европским принципима 
информисања младих путем интернета 

Усвојене смернице за 
информисање младих 
путем интернета 

Нема 
података 

Нема 
података 

Нема података 

8.1.3.3. Подржати активности јачања 
капацитета субјеката омладинске 
политике за примену стандарда и 
смерница о информисању младих у 
својим програмима и сервисима 

60 програма и сервиса 
испуњавају стандарде 

1 2 % 2 % 

8.2. Медији пружају 
информације и 
креирају садржаје за 
младе и о младима у 
складу са 
потребама младих 

8.2.1. 
Информисање путем 
медија је унапређено 
и прилагођено 
младима уз 
развијену сарадњу са 
субјектима 
омладинске политике 

8.2.1.1. Обезбедити праћење обима и 
врсте садржаја за младе у медијима и 
анализу прилагођености 
идентификованим потребама младих и 
темама од интереса 

Спроведена анализа о 
садржајима за младе 

2 100 % 100 % 

8.2.1.2. Успоставити сарадњу и развити 
партнерство између носиоца програма и 
сервиса информисања 
младих и медија 

15 успостављених 
партнерстава 

7 47 % 47 % 

8.2.1.3. Развити капацитете субјеката 
омладинске политике на свим нивоима 
за сарадњу са медијима у размени 
информација и прилагођавању 
информација младима 

6 обука за субјекте 
омладинске политике о 
сарадњи са медијима 
150 учесника активности 

Нема 
података 

Нема 
података 

Нема података 

8.2.1.4. Омогућити подршку развоју 
медијских садржаја за младе усмерене 
на представљање младих у позитивном 

15 реализованих 
медијских садржаја са 
позитивном поруком о 

Нема 
података 

Нема 
података 

Нема података 



Специфични циљ Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 

индикатора којих 
има више од 2 по 

активности 

контексту, позитивне 
примере и достигнућа младих 

младима 

8.2.2. 
Унапређени 
капацитети и 
утврђене обавезе 
медија за 
информисање 
младих и 
укључивање младих 

8.2.2.1. Подржати оснивање и рад 
омладинских 
редакција у медијима у чијем раду би 
учествовали млади и удружења која 
спроводе омладинске 
активности 

Подржано оснивање 6 
омладинских 
редакција 

1 17 % 17 % 

8.2.2.2. Подржати активности обуке 
новинара за извештавање о младима, 
праћење 
младих и њихових потреба 

6 подржаних обука 
90 учесника обука 

Нема 
података 

Нема 
података 

Нема података 

8.3. Млади имају 
адекватан приступ и 
знање за коришћење 
нових технологија и 
интернета 

8.3.1. Младима је 
омогућен 
несметан дневни 
приступ новим 
технологијама и 
интернету 

8.3.1.1. Омогућити свакодневни 
бесплатан приступ новим технологијама 
и интернету за ученике и студенте у 
образовним установама 

У 100 ЈЛС у свим 
образовним установама 
на локалном нивоу 
омогућен отворен 
дневни приступ 
технологијама 

1 1 % 1 % 

Повезивања свих 
матичних објеката 
основних и средњих 
школа и установа 
културе у РС на АМРЕС 

Нема 
података 

Нема 
података 

Нема података 

8.3.1.2. мотивисати младе жене за 
коришћење 
бесплатних интернет сервиса и програма 

3 подржана национална 
програма 

Нема 
података 

Нема 
података 

Нема података 

8.3.1.3. Подржати оснивање и опремање 
јавних простора на локалном нивоу у 
којима млади могу 
бесплатно да користе нове технологије и 
интернет 

30 ЈЛС у којима постоје 
наменски простори за 
младе са бесплатним 
интернет садржајима 

Нема 
података 

Нема 
података 

Нема података 

8.3.2. Програми обуке 
за развој знања за 
коришћење нових 
технологија и 
интернета су 
доступни без 
материјалне 

8.3.2.1. Подржати обуку наставника, 
стручних сарадника и активиста 
удружења која спроводе 
омладинске активности за коришћење 
нових технологија у раду са 
младима 

6 подржаних 
активности/ 
пројеката обуке 

1 17 % 

17 % 
2 подржана наградна 
конкурса 
„Дигитални час” 

Нема 
података 

Нема 
података 

8.3.2.2. Развити програме за развој 30 ЈЛС у којима је 1 3 % 3 % 



Специфични циљ Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 

индикатора којих 
има више од 2 по 

активности 

надокнаде и 
прилагођени 
младима 

информационе писмености, тј. вештина 
младих за тражење и коришћење 
информација, посебно за младе из 
осетљивих 
група 

реализован програм ИТ 
образовања и 
унапређивања 
медијске и 
информацијске 
писмености младих на 
локалном нивоу 

8.4. Знања о младима 
су заснована на 
релевантним подацима 
који се користе за 
планирање у свим 
областима и нивоима 
власти 

8.4.1. Надлежне 
институције врше 
континуирано 
праћење и 
планирање 
препознајући младе 
као засебну 
категорију 

8.4.1.1. Развити индикаторе и смернице 
праћења циљева омладинске 
политике у складу са Националном 
стратегијом за младе и акционим 
планом Вршити континуирано праћење 
индикатора 

Развијене смернице 
за континуирано и 
свеобухватно 
праћење циљева 
омладинске политике 

1 100 % 100 % 

Спроведена евалуација 
Акционог плана 

Нема 
података 

Нема података Нема података 

 
8.4.1.2. Усвојити систем извештавања 
институција о сопственим  активностима 
који препознаје категорије младих у 
складу са Законом о младима и врше 
мерење испуњености циљева 
омладинске 

Проценат извештаја о 
раду институција који 
садржи младе као 
издвојену групу 
корисника 
(2018 – 80%) 
(2019 – 90%) 
(2020 – 100%) 

Нема 
података 

Нема 
података 

Нема података 

Проценат извештаја о 
раду ЈЛС 
(2018 – 40%) 
(2019 – 50%) 
(2020 – 60%) 

Нема 
података 

Нема 
података 

8.4.1.3. Увести категорије младих у 
извештавања и пројекције 
статистичких завода и других 
истраживачких институција и 
организација 

Статистички извештаји 
садрже старост 
становништва као 
издвојен индикатор, 
пратећи старосне 
категорије које 
одговарају Закону о 
младима 

Нема 
података 

Нема 
података 

Нема података 

8.4.1.4. Креирати отворени 
директоријум 
доступних знања из свих области 

Утврђен модел 
прикупљања и оцене 
материјала у 

Нема 
података 

Нема 
података 

Нема података 



Специфични циљ Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% остварености 
индикатора 

Просек % 
остварености 

индикатора којих 
има више од 2 по 

активности 

везаних за младе при министарству 
надлежном за младе 

партнерству са СОП 

8.4.1.5. увести обавезу процене 
утицаја 
предложених стратешких и правних 
аката на категорију младих пре 
њиховог 

усвајања. 

1 подржан 
истраживачки 
пројекат 

Нема 
података 

Нема 
података 

Нема података 

8.4.2. Успостављен је 
систем подршке 
истраживањима о 
младима и сарадња 
на националном и 
међународном нивоу 

8.4.2.1. Обезбедити реализацију 
редовних истраживања о потребама 
младих и темама од интереса и 
коришћење добијених 
резултата за развој омладинске 
политике 

3 подржане 
истраживачке 
активности/ 
пројекта 

Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

8.4.2.2. Подржати формирање 
Националне мреже омладинских 
истраживача 

Формирана 
национална мрежа 

Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

8.4.2.3. Успоставити сарадњу 
Националне мреже омладинских 
истраживача и 
Европског центра знања о 
омладинској политици 

Успостављен систем 
достављања извештаја 
Националне мреже 
омладинских 
истраживача 
Европском центру 
знања о 
омладинској 
политици 

Нема података 
Нема 

података 
Нема података 

УКУПАН % ОСТВАРЕНОСТИ ИНДИКАТОРА ЗА СТРАТЕШКИ ЦИЉ 8 36% 

 
Осми стратешки циљ који се бави унапређењем система информисања младих и знањем о младима, када се гледа у односу на 

проценат остварености индикатора, има просечно 36% остварености. Напомиње се да је искључено 23 индикатора за које нису 

постојали подаци. 

  



СТРАТЕШКИ ЦИЉ 9: Унапређено коришћење и учешће младих у креирању културних садржаја 

Специфични циљ Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

Просек % 
остварености 
индикатора 

 9.1. Обезбеђена је 

континуирана подршка 

развоју креативности 

младих и учешће 

младих у 

стварању и коришћењу 
културних садржаја 

9.1.1. Подржани 
су програми који унапређују 
културне и 
креативне потенцијале младих 

9.1.1.1. Препознати и унапредити програме који 
подстичу креативност код младих на локалном 
нивоу и омогућавају сарадњу са другим срединама 

 

9.1.1.2. Обезбедити подршку за културне 
активности младих у оквиру неформалних 
иницијатива и удружења која спроводе омладинске 
активности 

45 подржаних културних 
активности/пројекат 

11 24,4% 

9.1.1.3. Развити програме обуке младих за 
самозапошљавање путем удруживања у уметности 
и култури 

300 младих жена и мушкараца 
прошло обуку Нема података Нема података 

9.1.2. 
Институције културе укључују 
младе у припрему и 

реализацију 
својих садржаја 

9.1.2.1. Увести посебне термине за младе ствараоце 
у оквиру програма институција културе без 
надокнаде 

75 ЈЛС има 
обезбеђене термине у оквиру 
програма институција 

1 1,3% 

9.1.3. Обезбеђена системска 
подршка 
реализацији културне 
партиципације младих 

9.1.3.1. Обезбедити подршку институцијама 
културе за рад на укључивању младих у стварање 
садржаја и коришћење културних 
садржаја 

75 подржаних институција културе 
где су млади били укључени у 
припрему и реализацију 

4 5,3% 

9.1.3.2. Подржати препознавање и 
обезбедити системску подршку креативним 
индустријама младих и културном 
предузетништву 

15 подржаних активности/пројеката 1 6,7% 

9.1.3.3. Омогућити коришћење јавних простора 
удружења која спроводе омладинске 
активности у области културе и уметности 
на локалном нивоу 

75 простора су уступљени на 
коришћење младима ради 
реализације културних и креативних 

садржаја 

6 8% 

 9.2. Повећано 
коришћење културних 
садржаја међу 
младима 

9.2.1. Унапређена 
прилагођеност и доступност 
културних 

садржаја младима 

9.2.1.1. Обезбедити подршку програмима који 
укључују младе у процес развоја прилагођавања 
културних садржаја младима 

150 подржаних 
активности/пројекат а који 
укључују младе у све фазе 
реализације 

7 4,7% 

9.2.1.2. Подржати програме обуке запослених у 
институцијама културе о савременим начинима и 
средствима представљања 
културних садржаја на начин прилагођен младима 

15 подржаних радионица и 
семинара 

1 6,7% 

9.2.1.3. Унапредити сарадњу институција културе 
и образовања ради повећања броја младих који 

15 подржаних партнерских 
активности/пројекат а институција 

7 46,7% 



Специфични циљ Очекивани резултат Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

Просек % 
остварености 
индикатора 

користе културне садржаје културе и 
образовања 

9.2.2. Повећан удео 
садржаја о култури и 

креативним индустријама за 
младе у медијима 

9.2.2.1. Обезбедити подршку за развој онлајн 
провајдера културне партиципације младих 

15 израђених интернет 
презентација у 
домену културне партиципације 
младих 

1 6,7% 

9.2.2.2. Подржати промоцију културне 
партиципације међу младима у свим врстама 
медија, уз истицање креативних младих као 
позитивних узора 

15 подржаних активности/пројеката 
промоције културне партиципације 
младих у медијима 

3 20% 

УКУПАН % ОСТВАРЕНОСТИ ИНДИКАТОРА ЗА СТРАТЕШКИ ЦИЉ 9 13,1% 

 
 

Девети стратешки циљ који се бави унапређењем коришћења и учешћа младих у креирању културних садржаја, када се гледа у односу 

на проценат остварености индикатора, има просечно 13,1% остварености. Напомиње се да је искључен 1 индикатор за који нису 

постојали подаци. 

 
  



СУМАРНИ ПРИКАЗ ОСТВАРЕНОСТИ ИНДИКАТОРА ПО СТРАТЕШКИМ ЦИЉЕВИМА 
 

Стратешки циљ 
% остварености 

индикатора 

Стратешки циљ  1 23,8% 

Стратешки циљ  2 30,7% 

Стратешки циљ  3 40,0% 

Стратешки циљ  4 45,0% 

Стратешки циљ  5 61,0% 

Стратешки циљ  6 24,8% 

Стратешки циљ  7 38,6% 

Стратешки циљ  8 36,0% 

Стратешки циљ  9 13,1% 

Укупан % остварености индикатора по свим 
стратешким циљевима 

34,8% 

 
  



ИНДИКАТОРИ СА НАЈНИЖИМ СТЕПЕНОМ ОСТВАРЕНОСТИ ПО СТРАТЕШКИМ 
ЦИЉЕВИМА 
 

Активност Индикатор по АП 
Индикатор 
реализован 

% остварености 
индикатора 

Стратешки циљ  1 

1.1.2.4. Обезбедити унапређивање постојећих и креирање нових програма 
који подстичу активитет младих жена, као и младих из осетљивих 
друштвених група и младих из NEET групе 

30.000 младих жена и мушкараца који су учествовали у 
програмима 

270 0,9% 

1.1.2.4. Обезбедити унапређивање постојећих и креирање нових програма 
који подстичу активитет младих жена, као и младих из осетљивих 
друштвених група и младих из NEET групе 

10.000 младих жена и мушкараца из осетљивих друштвених 
група и младих жена и мушкараца из NEET групе 

98 0,9% 

1.1.2.1. Унапредити постојеће активне мере запошљавања младих, са 
посебним фокусом на пакет за младе 

132.000 младих жена и мушкараца су обухваћени активним 
мерама и програмима (44 000 годишње)  

418 0,3% 

1.1.2.2. Подржати унапређивање и креирање нових програма за 
преквалификацију и доквалификацију 

60 подржаних програма 1 0,2% 

Стратешки циљ  2 

2.4.1.2. Подржати учешће талентованих и надарених ученика и студената у 
постојећим и подржати развој нових научних, културних, спортских, 
техничко−технолошких и других активности 

4.200 младих жена и мушкараца је учествовало 67 1.6% 

2.1.2.1. Подржати активно учешће представничких  тела ученика и 
студената у развоју програма рада школе и студијских програма 

300 подржаних активности/пројеката 2 0.7% 

Стратешки циљ  3 

3.3.1.3. Подстицати образовне, културне и спортске установе да препознају, 
подрже и вреднују волонтирање младих  

300 установа препознало и вреднује волонтирање младих 1 0,3% 

Стратешки циљ  4 

4.2.2.2. Подржати и развити програме спортских секција и других 
ваннаставних активности усмерених на развој здравља кроз животне 
вештине, са посебним освртом на младе жене 

6.000 младих жена и мушкараца укључено је у активности 300 
секција 

503 особе 8.4% 

4.3.1.2. Развити стандарде и подржати програме подршке младима у 
здравственом ризику 

12 подржаних активности/пројеката 1 8.3% 

Стратешки циљ  5 

5.1.2.5. Подржати програме који оспособљавају младе да препознају и 
адекватно реагују на дигитално насиље, тј. насиље које настаје применом  

15 подржаних активности/пројеката (који укључују и ИТ 
едукативне кампање за промоцију корисне, креативне и 

4 27 % 



информационе технологије безбедне употребе информационих технологија) 

Стратешки циљ  6 

6.2.4.1. Обезбедити подршку програмима 
удружења која спроводе омладинске активности на идентификовању 
потреба младих у ризику 
и развоју и реализацији адекватних програма 

30 подржаних активности/пројеката 1 3,3% 

6.3.1.1 Подржати развој локалних сервиса за ефикасно, оптимално и 
благовремено информисање социјално искључених младих 

Подржан развој 30 локалних сервиса 1 3,3% 

Стратешки циљ  7 

7.3.1 1. Подржати сарадњу локалних информативних сервиса за младе са 
центрима за запошљавање у развоју боље комуникације могућности радне 
мобилности младих  

40 ЈЛС у којима инфо сервиси пружају информације о 
расположивим радним местима и могућностима праксе ван 
своје општине у сарадњи са НСЗ  

1 2,5% 

7.2.1.1 Промовисати учешће младих у различитим програмима и 
пројектима регионалне и међународне сарадње у области омладинске 
политике   

6.000 младих жена и мушкараца из Србије је пријављено за 
међународне догађаје, програме и сервисе, по полу   

70 1,2% 

Стратешки циљ  8 

8.1.3.3. Подржати активности јачања капацитета субјеката омладинске 
политике за примену стандарда и смерница о информисању младих у 
својим програмима и сервисима 

60 програма и сервиса испуњавају стандарде 1 2% 

8.3.1.1. Омогућити свакодневни 
бесплатан приступ новим технологијама и интернету за ученике и студенте 
у образовним установама 

У 100 ЈЛС у свим образовним установама на локалном нивоу 
омогућен отворен дневни приступ технологијама 

1 1% 

Стратешки циљ  9 

9.1.2.1. Увести посебне термине за младе ствараоце у оквиру програма 
институција културе без надокнаде 

75 ЈЛС има 
обезбеђене термине у оквиру програма институција 1 1,3% 
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